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Velho 
 

“Parado e atento à raiva do silêncio  

de um relógio partido e gasto pelo tempo  

estava um velho sentado no banco de um jardim 

a recordar fragmentos do passado 

 

Na telefonia tocava uma velha canção  

e um jovem cantor falava da solidão  

que sabes tu do canto de estar só assim  

só e abandonado como o velho do jardim? 

 

O olhar triste e cansado procurando alguém  

e a gente passa ao seu lado a olhá-lo com desdém  

sabes eu acho que todos fogem de ti pra não ver  

a imagem da solidão que irão viver  

quando forem como tu  

um velho sentado num jardim 

 

Passam os dias e sentes que és um perdedor  

já não consegues saber o que tem ou não valor  

o teu caminho parece estar mesmo a chegar ao fim  

pra dares lugar a outro no teu banco do jardim 

 

O olhar triste e cansado procurando alguém  

e a gente passa ao seu lado a olhá-lo com desdém  

sabes eu acho que todos fogem de ti pra não ver  

a imagem da solidão que irão viver  

quando forem como tu  

um resto de tudo o que existiu  

quando forem como tu  

um velho sentado num jardim” 

 

Mafalda Veiga, 1987 
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RESUMO 

 

A presente investigação «Contributos do Serviço Social para as políticas públicas na promoção 

dos direitos da pessoa idosa», sistematiza informação sobre as políticas públicas no âmbito do 

envelhecimento, desenvolve um debate fundamentado na desconstrução e construção concetual e 

analisa a ação do Serviço Social neste campo de intervenção. Questiona ainda as causas e as 

consequências do envelhecimento, assim como as diferentes formas de o fazer. 

Utilizamos uma metodologia orientada pela abordagem qualitativa, analítica e 

interpretativa baseada na recolha de dados através de entrevistas semiestruturadas aos assistentes 

sociais e pessoas idosas, e entrevistas aprofundadas a dirigentes e deputados da Assembleia da 

República. No tratamento de dados aplicámos o programa SPSS e realizámos uma análise de 

conteúdo sobre os testemunhos das entrevistas. 

Concluímos que uma pessoa idosa sinalizada por terceiros aquando de um primeiro 

contacto com uma equipa técnica pode apresentar vários tipos de reação, desde alivio, aceitação, 

vergonha, medo, revolta ou resistência, tendo em conta as suas auto perceções de isolamento, 

isolamento percebido (alivio, aceitação, vergonha), isolamento ignorado (medo), e isolamento 

negado (revolta ou resistência). Numa segunda fase manifestam-se diversas tipologias de 

isolamento onde se pode identificar o isolamento físico, o isolamento psíquico, o isolamento 

económico e o isolamento social. 

O Serviço Social no acompanhamento à pessoa idosa na tomada de decisão utiliza uma 

abordagem centrada na pessoa e em rede tanto nas Instituições Particulares de Solidariedade 

Social como na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Independentemente do contexto 

socioinstitucional e comunitário em que a pessoa idosa se insere, os assistentes sociais procuram a 

igualdade de oportunidades na obtenção das respostas sociais disponíveis, embora os contextos 

influenciem as decisões finais na intervenção e na escolha das respostas a disponibilizar, 

selecionando-se as mais adaptadas à singularidade de cada um. 

 

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Pessoa Idosa; Isolamento, Políticas Públicas, Serviço 

Social 
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ABSTRACT 

 

This research titled “Contributions of Social Work to public policy on the promotion of elderly 

people rights”, systemizes information regarding public policy on the context of ageing, 

undertakes an informed debate on the conceptual deconstruction and design and reviews Social 

Work action on this area of activity. Furthermore, it also enquires on the causes and consequences 

of ageing as well as the several ways to do so. 

The methodology was guided by a qualitative, analytical and interpretative approach built 

on data collection through semi-structured interviews with social workers and elderly people and 

in depth interviews with officials and lawmakers of National Assembly. Data treatment was 

carried out by SPSS software and substance analysis to the above mentioned interviews. 

We concluded that an elderly person marked by a third party at the time of first contact 

with a technical team can present many types of reactions, from relief to acceptance, shame, fear, 

anger or resistance, considering is own perceptions of isolation, acknowledged isolation (relief, 

acceptance, shame), ignored isolation (fear), dismissed isolation (anger or resistance). In a second 

phase, there was an expression of different isolation typologies when was more distinguishable 

physical isolation, psychic isolation, economic isolation and social isolation. 

The methodology used by Social Work on the approach and monitoring of an elderly 

person capable of making decisions are both person and network centered interventions on both 

private welfare institutions and Santa Casa da Misericordia. Regardless of the socioinstitucional 

and communal context of which the elderly person is part of, social workers seek equal 

opportunities when obtaining the available social responses although context influence the 

intervention decision making process as well which responses are made available, choosing those 

who are appropriate to each individual case. 

 

keywords:  Aging, Elderly People, Loneliness, Public Policy, Social Work



 

iv 

 

ÍNDICE GERAL 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................................................. I 

RESUMO ...................................................................................................................................................... II 

ABSTRACT ................................................................................................................................................ III 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE TABELAS ............................................................................................................................. VI 

ÍNDICE DE ESQUEMAS E FIGURAS ................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE QUADROS ........................................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE APÊNDICES E ANEXOS ................................................................................................. VIII 

LISTA DE ABREVIATURAS ................................................................................................................... XI 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 12 

CAPÍTULO I - O ENVELHECIMENTO E OS SEUS INDICADORES EM PORTUGAL ................ 19 

1. ENVELHECIMENTO ...................................................................................................................... 19 

Construção Social da Velhice .................................................................................................. 26 

Envelhecimento da população em Portugal ........................................................................... 27 

2. PESSOA IDOSA ............................................................................................................................ 29 

Cidadania................................................................................................................................ 33 

Família como Cuidador Informal ............................................................................................ 35 

Redes Sociais .......................................................................................................................... 38 

3. O ENVELHECIMENTO E A PROBLEMÁTICA DO ISOLAMENTO ....................................................... 40 

CAPÍTULO II - PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL NO ENVELHECIMENTO .................. 47 

1. SERVIÇO SOCIAL......................................................................................................................... 48 

2. A INTERVENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO ENVELHECIMENTO E O CONHECIMENTO CIENTÍFICO52 

Ética na Prática do Serviço Social ........................................................................................... 65 

3. AS POLÍTICAS SOCIAIS DA VELHICE NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM PORTUGAL 66 

A pessoa idosa, a participação ativa e a cidadania ............................................................... 72 

CAPÍTULO III – METODOLOGIA ......................................................................................................... 75 

1. CAMPO EMPÍRICO ....................................................................................................................... 75 

2. MÉTODO DE RECOLHA DE DADOS ............................................................................................... 76 

3. UNIVERSO E AMOSTRA ............................................................................................................... 79 

Pessoas Idosas ........................................................................................................................ 80 

Assistentes Sociais .................................................................................................................. 85 

Decisores ................................................................................................................................ 86 

4. TÉCNICAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS ................................................................. 87 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ........................................................................................... 89 

 



 

v 

CAPÍTULO IV –  ISOLAMENTO SOCIAL NA PESSOA IDOSA ....................................................... 93 

1. TIPOLOGIA DE ISOLAMENTO, CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS .............................................. 93 

Isolamento percebido ............................................................................................................. 94 

Isolamento ignorado .............................................................................................................. 95 

Isolamento negado ................................................................................................................. 96 

Convergências e divergências por instituição de pertença .................................................... 96 

2. A INTERVENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL COM PESSOAS IDOSAS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO 101 

3. PRÁTICAS EM SERVIÇO SOCIAL & CONCEÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ................................. 107 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS VS BOAS PRÁTICAS EM SERVIÇO SOCIAL .............................................. 110 

5. DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO .............................................. 112 

6. PRÁTICAS INOVADORAS EM SERVIÇO SOCIAL COM PESSOAS IDOSAS EM SITUAÇÃO DE 

ISOLAMENTO ................................................................................................................................ 115 

7. SÍNTESE .................................................................................................................................... 116 

CAPÍTULO V – AS METODOLOGIAS DO SERVIÇO SOCIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO 

DOMÍNIO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA ................................................................................ 121 

1. METODOLOGIAS DO SERVIÇO SOCIAL COM PESSOAS IDOSAS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO 121 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS NO DOMÍNIO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE 

ISOLAMENTO ................................................................................................................................ 124 

Políticas públicas promotoras de boa prática profissional em Serviço Social ...................... 128 

Políticas públicas portuguesas promotoras de direitos das pessoas idosas em situação de 

isolamento ............................................................................................................................ 131 

3. MATRIZ DE PRÁTICAS INOVADORAS EM SERVIÇO SOCIAL COM PESSOAS IDOSAS EM SITUAÇÃO 

DE ISOLAMENTO ........................................................................................................................... 134 

CONCLUSÕES ......................................................................................................................................... 139 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO ................................................................................................................... 148 

 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................................... 149 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR ................................................................................................... 155 

FONTES ..................................................................................................................................................... 157 

FONTES COMPLEMENTARES ............................................................................................................ 159 

  

 



 

vi 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 4.1 – AUTO PERCEÇÃO DA TIPOLOGIA DE ISOLAMENTO ............................................. 94 

GRÁFICO 4.2 - SENTIMENTOS E REAÇÕES NA ABORDAGEM À PESSOA IDOSA SINALIZADA 

POR TERCEIROS ...................................................................................................................................... 100 

GRÁFICO 4.3 - CONCORDÂNCIAS ENTRE INTERVENÇÕES POR INSTITUIÇÃO ........................ 102 

GRÁFICO 4.4 - TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE PERTENÇA ................... 104 

GRÁFICO 4.5 – RAZÕES PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO SEGUNDO A IDADE DA PESSOA 

IDOSA ......................................................................................................................................................... 105 

GRÁFICO 4.6 – PREDISPOSIÇÃO PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO POR IDADE DA PESSOA 

IDOSA ......................................................................................................................................................... 105 

GRÁFICO 4.7 – ETAPAS DE ADMISSÃO DA PESSOA IDOSA NA INSTITUIÇÃO .......................... 106 

GRÁFICO 4.8 – POSICIONAMENTO CRÍTICO SOBRE O TEMA DE ISOLAMENTO DAS PESSOAS 

IDOSAS ...................................................................................................................................................... 108 

GRÁFICO 4.9 – BOAS PRÁTICAS EM SERVIÇO SOCIAL .................................................................. 110 

GRÁFICO 4.10 – DIREITOS DA PESSOA IDOSA POR INSTITUIÇÃO DE PERTENÇA ................... 113 

GRÁFICO 4.11 – ESCOLHA DE APOIO INSTITUCIONAL POR IDADE DA PESSOA IDOSA ......... 114 

GRÁFICO 4.12 – FRAGILIDADES NA CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOTORAS DE 

PRÁTICA INOVADORA EM SERVIÇO SOCIAL................................................................................... 116 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

TABELA 4.1 - TIPOLOGIA DE ISOLAMENTO (AUTO PERCEÇÃO) POR INSTITUIÇÃO DE 

PERTENÇA .................................................................................................................................................. 96 

TABELA 4.2 - SEPARAÇÃO ENTRE A PESSOAS IDOSA QUE VIVE SÓ E A PESSOAS IDOSA 

ISOLADA POR INSTITUIÇÃO................................................................................................................... 98 

TABELA 4.3 – DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA DOS UTENTES POR INSTITUIÇÃO DE PERTENÇA

 ..................................................................................................................................................................... 101 

TABELA 4.4 – ETAPAS DE ADMISSÃO DA PESSOA IDOSA POR INSTITUIÇÃO .......................... 107 

TABELA 4.5 – RELAÇÃO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL, A ACADEMIA E AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS .................................................................................................................................................. 109 

 

ÍNDICE DE ESQUEMAS E FIGURAS 

ESQUEMA 3.1 – MODELO DE ANÁLISE POR AMOSTRA ................................................................... 77 

FIGURA 4.1 - AUTO PERCEÇÃO E PERCEÇÃO DO ISOLAMENTO ................................................... 99 

ESQUEMA 5.1 - METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO ..................................................................... 121 

 



 

vii 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

QUADRO 2.1 - FASES/ESTÁGIOS DE UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM CRISE ................ 60 

QUADRO 3.1 - NÚMERO DE UTENTES DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA E 

NÚMERO DE INQUIRIDOS EM CADA EQUIPAMENTO ...................................................................... 80 

QUADRO 3.2 - NÚMERO DE UTENTES DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL E NÚMERO DE INQUIRIDOS EM CADA EQUIPAMENTO ................... 81 

QUADRO 3.3 - TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS .......................................................................... 89 

QUADRO 6.1 – CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE AS PERCEÇÕES E AUTO 

PERCEÇÕES DO CONCEITO DE ISOLAMENTO SOCIAL NA PESSOA IDOSA .............................. 141 

QUADRO 6.2 – INDICADORES DE BOAS PRÁTICAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM  

PORTUGAL ................................................................................................................................................ 144 

 



 

viii 

ÍNDICE DE APÊNDICES E ANEXOS 

APÊNDICE A: RELATÓRIO SOBRE O ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO DE 2015, PORTUGAL

 ......................................................................................................................................................................... I 

APÊNDICE B: MOTIVAÇÕES INERENTES À ASSUNÇÃO DO PAPEL DE CUIDADOR FAMILIAR I 

APÊNDICE C: ESTÁDIOS DO CICLO VITAL DA FAMÍLIA – ELIZABETH CARTER E MÓNICA 

MCGOLDRICK ............................................................................................................................................. II 

APÊNDICE D: ESTÁDIOS DO CICLO VITAL DA FAMÍLIA – DUVALL ............................................. III 

APÊNDICE E: ARTIGO 63º DA CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA ....................................................... IV 

APÊNDICE F: ARTIGO 67º DA CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA ......................................................... V 

APÊNDICE G: ARTIGO 72º DA CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA ......................................................... V 
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INTRODUÇÃO 

“A velhice é temida quase tanto como se teme não viver o suficiente para a atingir”  

(Walsh, citado por Sousa & Figueiredo, 2004) 

 

A presente investigação procura fazer um retrato da realidade social face ao 

envelhecimento, isolamento e das políticas de apoio à população idosa. Analisamos a realidade da 

vida diária e quotidiana da pessoa idosa em contexto institucional, bem como a intervenção do 

assistente social. 

As diferentes alterações ao nível das condições e da qualidade de vida, "o número médio 

de filhos por mulher (índice conjuntural de fecundidade) (...) fraco, de 1,5 filhos na UE25 (...)”, 

"o declínio da fecundidade nas últimas décadas, [pelo] baby-boom do pós-guerra, que aquando da 

sua progressiva passagem à reforma (...) levará a um aumento significativo do número de pessoas 

idosas que necessitam de apoio financeiro por parte de uma população ativa reduzida” (Comissão 

Das Comunidades Europeias, 2006), entre outras razões, fazem com que nos deparemos com um 

aumento apressado do envelhecimento tornando-o um tema que desperta cada vez mais e maiores 

preocupações. Assim, "(...) em virtude destas tendências, a população total da UE25 diminuirá 

ligeiramente, mas será muito mais velha.” (Comissão Das Comunidades Europeias, 2006). 

No plano económico, “a principal mudança diz respeito à população ativa (15-64 anos) 

que diminuirá de 48 milhões até 2050. A taxa de dependência (número de pessoas com mais de 

65 anos em relação às que têm entre 15 e 64 anos) deverá duplicar para chegar a 51% até 2050, o 

que significa que a UE passará de quatro a apenas duas pessoas em idade ativa por cada cidadão 

com mais de 65 anos." (Comissão Das Comunidades Europeias, 2006). 

“As tendências demográficas projetadas a longo prazo para as próximas décadas 

revelam que a Europa se está a “tornar cada vez mais cinza”. A Comissão, bem como o 

Conselho Europeu, já reconheceu a necessidade de combater firmemente o impacto do 

envelhecimento das populações nos modelos sociais europeus”. (European Commission, 

Directorate-General for Economic and Financial Affairs Unit Communication, 2015). 

No que concerne a Portugal, especificamente, de 2013 a 2060 expecta-se uma diminuição 

populacional de 10,5 milhões, para 8,2 milhões onde as pessoas viverão em média mais tempo 

(Apêndice A). 

A média de idades dos homens passará de 77 anos para os 85 e das mulheres de 84 anos 

para os 89 anos de vida. Juntamente com estas características há a salientar o facto de neste 

período (2013/2060) se vir a verificar um aumento da população idosa, que dos 65 aos 79 anos 

aumentará de 14,2% para 18,5% e aquelas com mais de 80 anos de 5,4% para 16,1% da 

população. (Apêndice A). 
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Este aumento da taxa de envelhecimento leva a grandes alterações a diversos níveis, isto 

é, o aumento da população sénior (mais de 65 anos) tem repercussões no domínio económico, 

social, político e também no domínio jurídico. Como diz Guillemard (1998) o envelhecimento 

não é só um fenómeno demográfico, pois sendo portador de transformações sociais, económicas e 

culturais, constitui-se como fenómeno estruturante das nossas sociedades (citado por Quaresma, 

2004). 

A situação das pessoas idosas resulta de fatores como a redução das capacidades físicas, 

psicológicas ou mentais, insegurança financeira, isolamento, solidão, marginalização, 

dependência de parentes, bem como sobre o consumo de medicamentos. As pessoas idosas são 

mais vulneráveis e têm mais dificuldade em exercer os seus direitos ou tomar decisões 

esclarecidas. Estes, por vezes, encontram-se em situações que vão contra a sua integridade física 

ou mental (violência psicológica e física, abuso de confiança, exploração, negligência entre 

outras). A perda da autonomia (psicológica e física) e da legitimidade leva a um confronto com os 

problemas éticos e jurídicos da gerontologia (Santos, 2011). Existem ainda pessoas idosas que se 

encontram afastadas dos seus direitos, deveres e de uma qualquer outra forma do mundo que os 

rodeia. “O significado vulgar de isolamento remete para afastamento. Esta distancia tanto pode 

ser física como psicológica. No primeiro caso, e referindo-nos a seres humanos, o isolamento 

indica a situação de uma pessoa que vive afastada de alguém ou de algo. No segundo caso, indicia 

o estado psíquico de uma pessoa que se sente moralmente só ou perdida, como que à deriva. Para 

se chegar a este estado, não é absolutamente necessário que a pessoa viva isolada fisicamente de 

outros seres humanos, embora este fator possa propiciar ou até ser determinante para que essa 

situação aconteça”1. 

O problema do envelhecimento na sociedade contemporânea conduziu a grandes 

alterações a todos os níveis, nomeadamente, no domínio económico, social, político e jurídico. 

A redução das capacidades físicas, psicológicas ou mentais, a insegurança financeira, o 

isolamento, a solidão, a marginalização, a perda de autonomia e a consequente dependência de 

parentes tornam as pessoas idosas mais vulneráveis e com mais dificuldade em exercer os seus 

direitos ou tomar decisões esclarecidas. O isolamento, a miséria, a inatividade e a desvalorização 

podem ser fatores de stress importantes, que comprometem o equilíbrio físico e psíquicos por 

vezes frágeis dos seniores (Berger L., 1995 citado por Santos, 2011). Podemos afirmar que o 

envelhecimento não é consequência apenas da degenerescência biológica, mas resulta em parte de 

condições políticas, jurídicas, económicas, históricas e culturais da sociedade.  

                                                
1 Isolamento, in Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico, Porto: Porto Editora, 2003-2015, Consultado 

a 2015-08-12, Disponível em: http://www.infopedia.pt/$isolamento 

http://www.infopedia.pt/$isolamento
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As pessoas idosas, bem integradas no meio, são capazes de adotar uma atitude 

psicossocial positiva, isto é, reconhecer que fizeram bem aquilo que tinham a fazer e de encarar 

com serenidade a proximidade do fim (Berger L, 1995 citado por Santos, 2011). Enquanto que 

em contextos diferentes, as pessoas idosas poderão não ter ideia de quais as suas reais 

necessidades (a nível social, económico, jurídico…) e papel social, “A promoção da cidadania 

constrói, um equilíbrio entre as necessidades individuais das pessoas e as necessidades de maior 

justiça social, com vista a uma maior maximização do bem-estar individual” (Ferreira, 2009). De 

forma a trabalhar esta cidadania é importante ter a consciência do conceito de cidadania e de que 

este pode ser apresentado sobre diversas perspetivas, consoante o autor.  

Para Marshall (1967), cidadania é um conceito composto por direitos civis e políticos (a 

que deu o nome de direitos de primeira geração), por direitos sociais (direitos de segunda 

geração), e ainda, pelo direito à igualdade perante a justiça. 

Analisando cada um dos diferentes tipos de direito, na perspetiva de Marshall (1967) os 

direitos civis correspondem aos direitos individuais de liberdade, igualdade, propriedade, de ir e 

de vir, direito à vida, segurança, etc., os direitos políticos, à liberdade de associação e reunião, de 

organização política e sindical, à participação política e eleitoral e ao sufrágio universal e os 

direitos sociais aos direitos ao trabalho, saúde, educação, aposentadoria, seguro-desemprego, 

enfim, a garantia de acesso aos meios de vida e bem-estar social. Segundo Habermas (1995), 

cidadania divide-se em duas interpretações, uma enquanto “instituição legal e direito de 

participação política”, em que “capacita o sujeito, como agente ativo baseado no sufrágio 

universal, para a ação concreta do Estado e para o processo democrático de formação da opinião 

pública”, outra, enquanto “dimensão legal estruturada em direitos sociais”, permitindo a 

capacitação aos “clientes do Estado um mínimo de segurança e de proteção social” (citado por 

Mozzicafreddo, 1997). 

Analisando mais especificamente os direitos de cidadania, estes funcionam como 

mediadores entre a ação dos indivíduos e as estruturas sociais, ou seja, a constituição de 

categorias de cidadania caracteriza uma forma especial de organização do espaço público. Para 

um aumento das oportunidades de participação e de integração dos indivíduos, são bastante 

importantes as bases institucionais e organizacionais dos sistemas políticos, onde estes se inserem 

e trabalham. Toda e qualquer instituição trabalha com a finalidade de proporcionar uma melhor 

vida para a pessoa idosa, seja pela promoção da sua autonomia, da sua cidadania, ou 

empowerment (Mozzicafreddo, 1997). 

Tendo como objetivo a melhor e mais adequada institucionalização dos sujeitos nos 

estabelecimentos de acolhimento é feito um trabalho constante junto das pessoas idosas para que 

estas se mantenham o mais ativas possível. As diligências realizadas têm o intuito de criar uma 

cidadania sénior cada vez maior e mais participativa, sendo um dos pontos e objetivos 

importantes de qualquer instituição. 
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Este trabalho de investigação, iniciou com a pergunta de partida: quais os contributos da 

academia e da prática em Serviço Social para o desenvolvimento de novas políticas públicas mais 

eficazes na promoção dos direitos da pessoa idosa em situação de isolamento? Incide sobre as 

políticas públicas de envelhecimento e as práticas em Serviço Social com pessoas idosas, analisa 

e interpreta o conceito de isolamento, “que ocorre quando um grupo ou um indivíduo, seja de 

forma involuntária ou voluntária, afasta-se, evita o contato ou a interação, ou é privado pelos 

demais de ter contato ou de manter relações com esse grupo, sendo excluído do ambiente 

comum”2, tendo em conta as suas causas, consequências e contextos. 

Examinamos a intervenção do Serviço Social, "profissão de intervenção e (...) disciplina 

académica que promove o desenvolvimento e a mudança social, a coesão social, o empowerment 

e a promoção da pessoa. Princípios de justiça social, direitos humanos, responsabilidade coletiva 

e respeito pela diversidade (...), sustentado nas teorias do Serviço Social, nas ciências sociais, nas 

humanidades e nos conhecimentos indígenas, (...) [e que] relaciona as pessoas com as estruturas 

sociais para responder aos desafios da vida e à melhoria do bem-estar social”3, na produção de 

conhecimento para a conceção de políticas públicas no âmbito dos direitos das pessoas idosas. 

O objetivo geral da pesquisa consiste em sistematizar, analisar e interpretar as políticas 

públicas de envelhecimento e as suas dimensões com impacto nas práticas em Serviço Social 

“(...) [como] profissão cujo objetivo consiste em provocar mudanças sociais" (FIAS, 1982 em 

Organização das Nações Unidas, 1999), tanto na sociedade em geral como nas suas formas 

individuais de desenvolvimento promotoras de direitos da pessoa idosa em situação de 

isolamento. 

Analisamos e interpretamos as políticas públicas de envelhecimento, como "conjunto de 

intervenções públicas, ou ações coletivas, cujo objetivo consiste em estruturar de forma explícita 

ou implícita as relações entre a velhice e a sociedade." (Fernandes, 1997 citado por Simões, 

Oliveira e Faria, 2012), e metodizámos as dimensões promotoras de direitos das pessoas idosas 

em situação de isolamento, identificámos tipologias de isolamento, suas convergências e 

divergências, analisámos as metodologias do Serviço Social com pessoas idosas em situação de 

isolamento, em diferentes contextos socioinstitucionais e comunitários, interpretámos as práticas 

em Serviço Social como fontes de conhecimento para a conceção de políticas públicas no 

domínio dos direitos da pessoa idosa em situação de isolamento social, criámos indicadores de 

prática inovadora a integrar nas políticas públicas de intervenção com a pessoa idosa em 

                                                
2 Isolamento Social, consultado a 2017-09-30, disponível em:  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/isolamento-social.htm 

3 Serviço Social pela Associação dos Profissionais de Serviço Social, Consultado a 2017-09-30, disponível 

em: http://www.apross.pt/profissao/defini%C3%A7%C3%A3o/ 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/isolamento-social.htm
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isolamento, com base nas perceções destes e do coletivo profissional, e estruturámos uma matriz 

de práticas inovadoras em Serviço Social com pessoas idosas em situação de isolamento. 

Definimos três eixos de análise, as pessoas idosas em situação de isolamento, as políticas 

públicas e respostas sociais na promoção dos direitos da pessoa idosa em situação de isolamento e 

as práticas em Serviço Social por tipologia de isolamento e promoção dos direitos da pessoa idosa 

em isolamento. 

Tendo em conta os objetivos da investigação foram elaboradas quatro grandes questões: 

 - Existe convergências e divergências entre as perceções e auto perceções do conceito de 

isolamento social na pessoa idosa? 

- O contexto sócio institucional e comunitário da pessoa idosa em situação de isolamento 

determina a metodologia de intervenção em Serviço Social? 

 - Qual a relação entre as práticas em Serviço Social e a produção de conhecimento para a 

conceção de políticas públicas no domínio dos direitos das pessoas idosas em situação de 

isolamento? 

- As politicas públicas em Portugal para pessoas idosas integram indicadores operativos 

promotores de boa prática profissional em Serviço Social? 

Este trabalho tem como foco geral de investigação o envelhecimento demográfico, que 

segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2015) caracteriza-se pelo aumento da proporção 

das pessoas idosas em detrimento da população jovem, e excecionalmente, em detrimento da 

população em idade ativa. 

Sistematizamos as diferentes formas de intervenção em Serviço Social e categorizamos os 

níveis de apoio na criação e implementação de novas políticas impulsionadoras do interesse e da 

intervenção direta sobre as pessoas idosas e os seus direitos enquanto tal, foi ainda aprofundado o 

conceito de isolamento e identificadas as concordâncias e discordâncias na forma de o ver por 

todas as pessoas direta ou indiretamente relacionadas com o problema.  

De forma a alcançarmos os objetivos que orientam a investigação utilizamos uma 

metodologia orientada pela abordagem qualitativa, analítica e interpretativa baseada na recolha de 

dados através de entrevistas semiestruturadas aos assistentes sociais e pessoas idosas, e 

entrevistas aprofundadas a dirigentes e deputados da Assembleia da República. No tratamento de 

dados aplicamos o programa SPSS e realizamos uma análise de conteúdo sobre os testemunhos 

das entrevistas. 

A pesquisa é apresentada em cinco capítulos, compostos cada um deles de subpontos 

cada vez mais específicos e interligados entre si. 

O primeiro capítulo centra-se no enquadramento teórico, identificando, caracterizando e 

especificando os vários conceitos centrais de toda a investigação, nomeadamente, o 

envelhecimento, a pessoa idosa, as relações familiares, as redes sociais, a cidadania e o 

isolamento, apresentam-se também as perspetivas teóricas para o estudo do envelhecimento. 
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Neste capítulo transmitimos a importância da consciência do que é o envelhecimento da 

população, de quais os seus efeitos diretos na sociedade, da transformação da população idosa ao 

longo dos anos, identificamos as alterações das suas necessidades diárias, das suas perspetivas e 

histórias de vida, das alterações nas relações familiares e nas redes de pertença das pessoas idosas 

enquanto agentes com necessidades de apoio, da influência da participação ativa e da cidadania 

por parte destes para que se sintam parte integrante na sociedade onde se inserem e, por fim, as 

caracterizações, alterações e transformações da tipologia de isolamento enfrentada pelos 

elementos concernentes a esta facha etária. Nunca descorando a estreita relação entre o 

envelhecimento e o isolamento da população. 

É no segundo capítulo que se abordam as práticas em Serviço Social e as políticas 

públicas. 

São apresentadas as características da prática em Serviço Social diretamente ligadas ao 

apoio à pessoa idosa, das particularidades das intervenções sobre e com estes agentes com o 

objetivo de criar mecanismos de combate ao isolamento. 

Não só as práticas em Serviço Social são abordadas, também o trabalho académico 

desenvolvido nesta mesma área de intervenção, o isolamento das pessoas idosas, é identificado e 

focado. 

Estando este trabalho ligado à importância na relação existente entre a prática em Serviço 

Social, a academia e as políticas sociais da velhice, focámos o contexto destas últimas no 

panorama geral das políticas públicas em Portugal e dos seus efeitos na participação ativa e 

cidadania da pessoa idosa. 

A metodologia orientadora de todo o trabalho é caracterizada no terceiro capítulo, através 

da apresentação do campo empírico, do método científico, do universo e amostra, das técnicas de 

recolha e tratamento de dados e dos procedimentos metodológicos utilizados. 

O quarto e quinto capítulos, por sua vez, correspondem à exposição final dos dados 

empíricos recolhidos, expostos tendo em consideração os objetivos deste trabalho, assim como as 

hipóteses que se pretendem testar. 

Foi-nos possível perceber a existência de convergências e divergências na identificação 

desta tipologia. 

Identificamos as metodologias do Serviço Social com pessoas idosas em situação de 

isolamento e quais os encadeamentos desenvolvidos entre as práticas neste e a conceção de 

políticas públicas. 

Foram analisadas as relações existentes entre as políticas públicas e as boas práticas em 

Serviço Social. 

Também os direitos das pessoas idosas em situação de isolamento foram abordados, 

tornando-se o ponto de partida para a identificação de práticas inovadoras em Serviço Social com 

estes agentes. 
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Da análise desenvolvida ao longo de todo o trabalho foi possível identificarmos as 

metodologias do Serviço Social e as políticas públicas no domínio dos direitos da pessoa idosa, as 

metodologias do Serviço Social com pessoas idosas em situação de isolamento, as políticas 

públicas no domínio dos direitos da pessoa idosa em situação de isolamento, as políticas públicas 

promotoras de boa prática profissional em Serviço Social, as políticas públicas portuguesas 

promotoras de direitos das pessoas idosas em situação de isolamento e a elaboração de uma 

matriz de práticas inovadoras em Serviço Social com pessoas idosas em situação de isolamento. 

Na conclusão, para além do término do trabalho e da dedução final da investigação são 

apresentadas as limitações encontradas ao longo do estudo e identificadas algumas perspetivas 

futuras. 

Terminamos o trabalho com a apresentação da bibliografia utilizada na realização de toda 

a investigação. 
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CAPÍTULO I - O ENVELHECIMENTO E OS SEUS INDICADORES EM PORTUGAL 

 

1. Envelhecimento 

 

“Envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações 

morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas que determinam perda progressiva da 

capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e 

maior incidência de processos patológicos, que terminam por levá-lo à morte”. 

(cit.: Beauvoir, 1990; p.165) 

 
 

"O envelhecimento demográfico define-se pelo aumento da proporção das pessoas idosas na 

população total. Esse aumento consegue-se em detrimento da população jovem, e/ou em 

detrimento da população em idade ativa."(Simões, Oliveira e Faria, 2012). 

O envelhecimento humano " (…) enquanto processo coletivo, o qual pode ser analisado 

numa ótica transversal" é um processo biológico, que “(...) pode ser entendido como um processo 

individual resultante de alterações biológicas, psicológicas ou outras provocadas pela idade" 

(Rosa, 1996) e que traz consigo modificações fisiológicas.  

As pessoas idosas, que são por vezes agentes de mudança, são também com frequência 

vítimas de todas as mudanças sociais (Muller, 2008). 

É "(…) importante distinguir o envelhecimento normal do processo de envelhecimento 

que é fortemente influenciado por fatores nocivos, como os efeitos adversos dos ambientes, dos 

estilos de vida desadequados e dos estados de doença" (Ministério da Saúde, 2004), pois "(…) os 

determinantes individuais, biológicos, genéticos e psicológicos, contribuem para a forma como 

envelhecemos  e para a ocorrência de doenças ao longo da vida, não podemos esquecer que, em 

muitas situações, o declínio das funções que se associa ao envelhecimento está intimamente 

relacionado com fatores externos, comportamentais, ambientais e sociais. São importantes 

exemplos dessas situações, pela sua prevalência, entidades clínicas como a depressão bem como 

os fenómenos de solidão e de isolamento de muitas pessoas idosas" (Ministério da Saúde, 2004). 

Em 1996, Bromley referiu alguns fatores de mudança que poderão levar à frustração na 

terceira idade. As alterações fisiológicas negativas, a restrição de atividade, limitações e redução 

do nível de vida, o fracasso em acompanhar o desenvolvimento cultural, social e científico, são 

mudanças que geram o sentimento de estar em circunstâncias não satisfatórias e para as quais a 

pessoa idosa não contribuiu. Estas "modificações do perfil da sociedade, motivadas pelo processo 

de envelhecimento demográfico (estrutura do consumo, ocupação dos tempos livres, etc.), as 

quais, por vezes, estão na base de alterações sociais de tal forma profundas que há quem tenha 

batizado tal alteração da estrutura etária como «Revolução grisalha»" (Rosa, 1996). 
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Alguns estereótipos criados em torno da imagem da velhice funcionam como um fator 

retardador face à compreensão do processo de envelhecimento dos indivíduos, reforçando assim a 

componente assistencialista e causal da intervenção social nesta área (Normanha Filho, 2006 

citado por Penetro, 2017), ou seja, "o primeiro sinal evidente de que o significado do 

envelhecimento demográfico não se limita a uma alteração superficial do equilíbrio etário da 

população, significando uma modificação profunda do equilíbrio do tecido societal, surge com a 

constatação do agravamento continuado das despesas sociais, em particular da Segurança Social 

com a função velhice." (Rosa, 1996). 

"As alterações demográficas do último século, que se traduziram na modificação e por 

vezes inversão das pirâmides etárias, refletindo o envelhecimento da população, vieram colocar 

aos governos, às famílias e à sociedade em geral, desafios para os quais não estavam preparados" 

(Ministério da Saúde, 2004), uma vez que "(...) existem mais pessoas idosas que há alguns anos 

atrás, que poderão constituir um grupo potencial de dependências e carências." (Simões, Oliveira 

e Faria, 2012). Estas mudanças sociais fazem, também, com que a inadaptação da pessoa idosa 

reflita, na maioria das vezes, uma inadequação aos padrões sociais estabelecidos pela sociedade, 

como condições capazes de dar a cada pessoa idosa, uma personalidade social, isto é, a posição de 

cidadão e o respeito por parte dos outros. 

O envelhecimento torna-se um ponto cada vez mais focado e discutido em sede de 

Assembleia da República. Na Resolução da Assembleia da República n.º 88/2018 referente à 

Recomenda ao Governo [de] medidas para a promoção do envelhecimento com direitos a 

Assembleia da República sugere ao Governo um conjunto de medidas de combate ao isolamento 

das pessoas idosas que passam pela constituição de equipas multidisciplinares de proximidade à 

população idosa, aos incentivos a atividades de cidadania e participação ativa das pessoas idosas 

entre outras propostas sempre orientadas para o aumento da participação ativa da pessoa idosa e o 

seu consequente afastamento de situações de isolamento. 

Outros exemplos de assuntos debatidos em sede de Assembleia da República, com vista 

ao melhoramento das condições de vida da população idosa portuguesa, foram as suas 

recomendas ao Governo para o reforço da fiscalização aos lares de idosos para garantir a 

dignidade dos utentes (Resolução da Assembleia da República n.º 93/2018 – Diário da República 

n.º 68/2018, Série I de 2018-04-06), para que crie uma estrutura com vista à promoção e 

proteção dos direitos das pessoas idosas (Resolução da Assembleia da República n.º 91/2018 – 

Diário da República n.º 67/2018, Série I de 2018-04-05) e para a avaliação do cumprimento do 

direito dos utentes ao acompanhamento nas instituições do Serviço Nacional de Saúde 

(Resolução da Assembleia da República n.º 95/2018 – Diário da República n.º 68/2018, Série I de 

2018-04-06). 
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Questões como a saúde debilitada da população mais velha, a necessidade crescente de 

manter a pessoa idosa ativa e com maior participação cívica e o agravamento da qualidade de 

vida da pessoa idosa após o abandono da vida ativa são conjunturas a ter em conta no 

desenvolvimento de novas políticas públicas. 

No orçamento do estado para 20174 denotou-se alguma atenção para com as pessoas 

idosas. No artigo 41º, com o Pagamento do montante adicional atribuído aos pensionistas do 

sistema de segurança social5, no artigo 55º com a Autorização legislativa no âmbito da tarifa 

social para o fornecimento de serviços de águas6 e no artigo 83º com a Cooperação entre as 

forças de segurança e os serviços da segurança social no âmbito da proteção da população 

idosa.7 

Apesar da crescente preocupação com a pessoa idosa é percetível que ainda estamos 

muito longe da realidade, exemplo disso, é o facto de nos duzentos e dezassete artigos que 

compõem o orçamento de estado supracitado só três abordam o apoio aos mais velhos e só um 

deles tem um total foco na pessoa idosa. De qualquer forma já se encontram em debate político, 

preocupações como o “ “garantir vidas saudáveis”, alcançando a igualdade de género, e promover 

a adaptação dos mercados de trabalho, dos sistemas de proteção social e dos serviços de saúde e 

de cuidados, como defendeu o ministro na abertura da Conferência Internacional das Nações 

Unidas sobre o envelhecimento ativo, (...)” (Agência Lusa, 2017), exigindo um conjunto de 

“políticas inclusivas e sustentáveis” para as pessoas de todas as idades (Agência Lusa, 2017). 

                                                
4 Orçamento de Estado para 2017, in Proposta De Lei N.º 37/XIII, consultado a 2017-12-09, disponível 

em: http://app.parlamento.pt/OE2017/corpo.html 
5 1 - O pagamento do montante adicional das pensões de invalidez, velhice e sobrevivência atribuídas pelo 

sistema de segurança social, referente ao mês de dezembro, é realizado nos termos seguintes: a) 50% no 

mês de dezembro de 2017; b) Os restantes 50% em duodécimos ao longo do ano de 2017.  

2 - Para as pensões iniciadas durante o ano de 2017, o primeiro pagamento inclui obrigatoriamente o 

montante referente aos duodécimos do montante adicional que já se tenham vencido. 

3 - Nas situações de cessação da pensão, os montantes pagos a título de montantes adicionais de pensão 

consideram-se devidos, não sendo objeto de restituição. (...) 
6 (...) a) São elegíveis para beneficiar da tarifa social as pessoas singulares com contrato de fornecimento de 

serviços de águas com carência económica; b) A carência económica tem por referência as pessoas 

beneficiárias de, nomeadamente, complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, 

subsídio social de desemprego, abono de família, pensão social de invalidez, pensão social de velhice, 

ou cujo agregado familiar tenha um rendimento anual igual ou inferior a € 5 808,00, acrescido de 50% 

por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 10 (...) 
7 1 - É estabelecida a cooperação institucional entre as forças de segurança e os serviços da segurança 

social, com o objetivo de reforçar a proteção da população idosa e mais vulnerável, a prevenção do risco 

inerente ao isolamento e à solidão, bem como o combate à pobreza dos idosos, nos seguintes termos: a) 

Com o estabelecimento de linhas de comunicação adequadas e eficazes entre ambos, no sentido de 

garantir a partilha de informação relevante para a identificação dos idosos em situação de 

vulnerabilidade; b) Com o estabelecimento de meios de informação que promovam a adequada 

divulgação e adesão às medidas de proteção social junto dos seus potenciais destinatários, 

designadamente dos beneficiários do Complemento Solidário para Idosos. (...) 

http://app.parlamento.pt/OE2017/corpo.html
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O estudo do envelhecimento desde muito cedo foi desenvolvido na nossa sociedade, na 

História da Velhice, de Minois (1987), constatamos que a temática do envelhecimento surge 

frequentemente no Antigo Testamento, “Há uma ideia sobre a longevidade máxima do ser 

humano que se aproxima da dos nossos dias e aponta para 120 anos como limite (Génesis, 6, 3), 

embora para Samuel (Sal, 90, 10) a ideia de longevidade se reduza aos 70 ou 80 anos.” (Paúl, et 

all, 2005). 

Todos os países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento sofrem com o aumento 

progressivo do envelhecimento, em contraste, com a diminuição da população ativa. 

Acompanhando este crescimento do envelhecimento, a forma como o vemos e o classificamos 

tem também alterado. 

"A leitura histórica sobre as representações dos idosos em vários tempos e contextos é 

diversificada, surgindo-nos imagens em que os idosos são respeitados e valorizados e outras em 

que são ridicularizados e alvo de chacota (...), Platão (427-347 a. C.) considerava o resultado do 

envelhecimento uma continuidade da vida de jovens e adultos, numa lógica bem atual de que se 

envelhece como se viveu. Os prazeres do espírito vão progressivamente substituindo os prazeres 

físicos. (...) Aristóteles (384-322 a. C.) (...) à quarta e última [fase apresenta-a] como sendo a da 

senilidade, com deterioração generalizada das capacidades. (...) Hipócrates (460-377 a. C.) foi o 

primeiro a formular hipóteses médicas relativas às causas do envelhecimento. (...) A energia (...) é 

dada a cada indivíduo ao nascer e a vida vai gastando progressivamente esse reservatório até à 

extinção (...), Galego (131-201), [defendeu que] (...) A velhice corresponde a um processo natural 

por que passam os tecidos, que são uma mistura húmida de sangue e sémen, desidratados pelo 

calor interior (...), em 1903, Elei Metchnikoff (1845-1916), Prémio Nobel e professor do instituto 

Pasteur de Paris, propôs uma nova ciência, a Gerontologia, como o estudo científico dos idosos. 

Todavia, a consolidação da gerontologia deu-se já depois da Segunda Guerra Mundial, tendo 

aparecido em 1945, na América do Norte, a Society of Gerontology e, em 1946, a primeira grande 

publicação periódica da área, o Journal of Gerontology. (...) O desenvolvimento progressivo da 

gerontologia como ciência culminou já, no final do século XX, com a consagração do ano 1999 

como Ano Internacional dos Idosos, implementado pelas Nações Unidas e celebrado nos mais 

diversos países, tendo constituído para Portugal um marco de viragem na atenção e no tratamento 

desta problemática." (Paúl, et all, 2005). 

A pessoa ao chegar a uma idade avançada, para além das transformações psicológicas 

ocorridas e descritas anteriormente, depara-se também com inúmeras transformações sociais, que 

acarretam as transformações das suas relações com o meio. Estas, por sua vez, fazem com que 

tenha de desenvolver capacidades de adaptação, de forma a conseguir uma melhor interação com 

o ambiente. Um exemplo destas mudanças é o desenvolvimento tecnológico acelerado, que cria 

um aumento da desqualificação dos trabalhadores mais velhos e consequentemente torna cada vez 
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mais antecipada a saída da vida ativa (Fernandes e Santos, 2009 citado por Santos, 2011). A esta 

é dado o nome de envelhecimento social. 

Envelhecimento para Yates (1993 citado por Fonseca 2006) corresponde a um processo 

termodinâmico de quebra de energia, geneticamente determinado e condicionado 

ambientalmente, deixando resíduos que progressivamente aumentam a probabilidade de 

ocorrência de muitas doenças, de acidentes e de instabilidades dinâmicas que por fim resultam na 

morte. É considerado, por Birren (1995 citado por Fonseca 2006), como um processo ecológico, 

uma interação entre organismos com um determinado património genético e diversos meios 

físicos e sociais. O envelhecimento corresponde a um conceito multidisciplinar, ou seja, para 

além do envelhecimento biológico, que segundo Papaléo, 2002 e Salgado, 1982 (citados por 

Carvalho, 2007) corresponde às alterações existentes no organismo da vida humana que não 

incapacitam o processo vital, existem ainda outros conceitos de envelhecimento, tais como: 

envelhecimento patológico; alterações existentes no organismo da vida humana que sendo 

incapacitantes, afetam diretamente a vida do sujeito; o envelhecimento psicológico, degradação 

no que concerne aos aspetos cognitivos e emoções; e, por fim, o envelhecimento social, conceito 

constituído pela sociedade, ou seja, a forma como a sociedade vê a pessoa idosa. 

Dos fatores que contribuem para os diversos perfis de envelhecimento uns estão 

relacionados com o próprio indivíduo, como a cultura e o sexo, outros com características do 

meio ambiente. (OMS, 2002). Busse (1969) estabeleceu uma diferença entre o envelhecimento 

primário e o envelhecimento secundário. O primeiro, segundo o autor, corresponde ao conjunto 

de mudanças inerentes ao normal processo de envelhecimento, contrariamente, o envelhecimento 

secundário corresponde ao conjunto de mudanças inerentes à saúde, que são reversíveis, e que 

não dependem diretamente da idade. 

Pode-se ainda identificar um tipo de envelhecimento surgido nos anos 60, no que 

concerne à forma de vida adotada por cada sujeito, o envelhecimento bem-sucedido. Para Baltes e 

Baltes (1990) existe uma distinção entre o envelhecimento dito normal (que ocorre sem condições 

de patologia biológica e mental), o envelhecimento patológico (ocorrido nas condições opostas, 

ou seja, com evidência clara de patologia mental ou física, como por exemplo a demência de tipo 

Alzheimer) e o envelhecimento ótimo, dito com sucesso (que ocorre em circunstâncias propícias 

ao desenvolvimento). 

Fernandes (1997) afirma que “o envelhecimento bem-sucedido é uma competência 

adaptativa, trata-se da capacidade generalizada para responder com flexibilidade aos desafios”, 

isto é, trata-se da capacidade de adaptação às perdas que ocorrem impreterivelmente com a 

velhice, envolvendo várias dimensões: A emocional, a cognitiva e a comportamental. O 

envelhecimento bem-sucedido pode ser atingido através da escolha de determinados estilos de 

vida com o objetivo de manter a integridade física e mental. 
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Antes deste já Rowe e Kahn (1998 citados por Constança e M. Fonseca, 2005) tinham 

desenvolvido o mesmo conceito como sendo diferenciado em três domínios, a capacidade para 

manter três comportamentos ou características essenciais:  

i) baixo risco de doença e de incapacidades relacionadas com a doença; 

ii) funcionamento físico e mental elevado; 

iii) envolvimento/compromisso ativo com a vida. 

Segundo os mesmos autores, “o envelhecimento bem-sucedido está dependente das 

escolhas e dos comportamentos individuais, pode ser obtido através do esforço individual” 

(Constança e M. Fonseca, 2005). Segundo Kirkwod (1975 citado por Ferraro, 2013) em cada 

indivíduo o processo de envelhecimento deriva da combinação entre fatores intrínsecos ou 

genéticos, e fatores extrínsecos ou ambientais, a que seja exposto. A “variedade de interações 

entre esses fatores explica a diversidade do envelhecimento humano” (Madoox, 1987 citado por 

Ferraro, 2013). 

No seguimento desta imagem positiva do envelhecimento, existe o conceito de 

“envelhecimento activo, entendido como processo de cidadania plena, em que se otimizam 

oportunidades de participação, segurança e uma maior qualidade de vida à medida que as pessoas 

vão envelhecendo", este “implica uma atitude pessoal de otimismo perante a vida. (…) exigirá 

medidas, (…) capacitadoras dos mais velhos e das suas famílias.” (Governo de Portugal, 2012). 

"´Successful aging’ é o termo mais difundido na literatura psicológica e social, enquanto 

que ‘active aging’ está a começar a implementar-se em todas as bases de dados examinadas 

durante a última década (…)." (Fernández-Ballesteros, 2008). 

Envelhecimento Ativo, "(…) significa alterar as nossas atitudes perante aquilo que 

significa ser mais velho, deslocando de forma ascendente a fronteira entre «novo» e «velho» 

conforme a nossa expectativa de vida vai aumentando, assim como o nosso agradecimento pelo 

apoio e experiência que os mais velhos podem e oferecem em todas as áreas da vida. O 

envelhecimento ativo também significa oferecer melhor apoio aos idosos que assim o necessitam, 

para que os detrimentos de saúde não conduzam automaticamente à exclusão e dependência 

excessiva da ajuda dos outros, garantindo uma vida com dignidade" (Direção-Geral para o 

Emprego, Assuntos e Inclusão Social, 2012). 

Para Andor (2012 citado por Direção-Geral para o Emprego, Assuntos e Inclusão Social, 

2012) "O envelhecimento ativo significa principalmente três coisas:  

- Permitir que tanto, homens como mulheres permaneçam empregados durante mais 

tempo através da transposição de barreiras estruturais (incluindo a falta de apoio para carreiras 

informais) e da oferta de incentivos adequados, ajudando assim inúmeros idosos a permanecer 

ativos no mercado de trabalho com benefícios sistémicos e individuais;  

- Facilitar uma cidadania ativa através da disponibilização de ambientes que impelem a 

contribuição junto da sociedade por parte de idosos e idosas;  
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- Permitir que tanto, mulheres como homens mantenham a sua boa saúde e vivam 

independentes enquanto envelhecem, graças a uma abordagem de vida com um envelhecimento 

saudável em conjunto com alojamento e ambientes locais adaptados permitindo que os idosos 

permaneçam nas suas próprias casas durante o máximo período de tempo possível." (Direção-

Geral para o Emprego, Assuntos e Inclusão Social, 2012). 

Assim, o "envelhecimento ativo e a solidariedade intergeracional passam a ser 

considerados elementos-chave da coesão social." (Governo de Portugal, 2012). 

"Esta nueva visión positiva ha adoptado diversas denominaciones: envejecimiento 

«saludable» (Who, 1990), «con éxito» (Rowe y Khan, 1987; Baltes y Baltes, 1990), «óptimo» 

(Palmore, 1995), «vital» (Erikson et al., 1986), «productivo» (Butler y Gleason, 1985), «activo» 

(Who, 2002) o «positivo» (Gergen y Gergen, 2001); también aparece con términos muy amplios 

como «envejecer bien» (Fries, 1989) o «buena vida» (Bearon,1996)." (Rocío Fernández-

Ballesteros, 2008). 

"O conceito de "envelhecimento positivo", "envelhecimento com sucesso", ou ainda 

"envelhecimento bem-sucedido", surge nos anos 60 e definia então quer um mecanismo de 

adaptação às condições específicas da velhice, quer a procura de um equilíbrio entre as 

capacidades do indivíduo e as exigências do ambiente." (Paúl, Constança e Fonseca, António M. 

(coord.), et all, 2005). 

Segundo Fonseca (2011) envelhecer bem incorpora essencialmente dois processos 

relacionados entre si. Por um lado, trata-se de uma capacidade global de adaptação através de 

uma procura individual de resultados e objetivos significativos para o próprio, mesmo quando já é 

notório um declínio de possibilidade e oportunidades. Por outro lado, o envelhecimento bem-

sucedido pode ser atingido mediante a escolha de determinados estilos de vida, que satisfaçam o 

objetivo de manutenção da integridade física e mental. 

O conceito de envelhecimento ativo, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde 

em 2002, consiste em viver e envelhecer com otimização de oportunidades que proporcionem 

saúde, participação e segurança, isto é que se tenha qualidade de vida e bem-estar. Baltes e 

Carstensen (1996, 1999) sugerem que se incluam fatores psicossociais (como satisfação de vida, 

bem-estar psicológico, suporte social percebido e envolvimento na vida da comunidade), saúde 

física, capacidades funcionais e estilo de vida, condições biofísicas (como força e resistência) e 

condições sociais (como educação e pertença a redes sociais), Schulz e Heckhausen (1996) 

sinalizam outras variáveis possíveis, tais como o funcionamento cardiovascular, a ausência de 

incapacidades permanentes, o desempenho cognitivo, o controlo primário e realização nos 

domínios físico ou artístico.  
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Lehr (1999) faz um elenco das medidas com as quais é possível correlacionar o 

envelhecimento bem-sucedido, físico e psíquico, agrupando-as em sete categorias: fatores 

genéticos e fatores biológicos; fatores ecológicos; meio ambiente e socialização; interação social; 

personalidade, inteligência e interesses; educação, cultura e ocupação e nutrição, saúde e 

atividade física. Krause (2001) afirmou que a disponibilidade de redes de suporte social constitui 

o aspeto mais determinante do envelhecimento bem-sucedido." (Paúl, Constança e Fonseca, 

António M. (coord.), et all, 2005). 

Tendo em conta toda esta multidisciplinaridade do envelhecimento, na sua investigação 

será sempre necessário ter por base "(...) quatro ideias frequentemente referenciadas:  

- O processo de envelhecimento e a velhice constituem uma experiência e uma fase que 

devem ser consideradas como parte integrante do ciclo de vida;  

- Aos indivíduos mais velhos aplica-se igualmente o principio da heterogeneidade, ou 

seja, as pessoas idosas são tão ou mais variadas entre si do que os jovens ou os adultos;  

- Expressões como envelhecimento, velho, idoso, velhice, etc., são expressões relativas 

em termos de significado, o qual está fortemente dependente do contexto social e histórico em 

que são produzidas;  

- A investigação relativa aos processos de envelhecimento deve optar por procedimentos 

através dos quais as ideias, perceções e vidas reais das pessoas idosas sejam efetivamente tidas 

em consideração." (Paúl, 2005). 

 

Construção Social da Velhice 

 

“É necessário que o idoso se perceba a si próprio como um agente cultural pois, na maioria das 

vezes, cabe a ele a responsabilidade da manutenção de várias tradições.” 

(Jamil Dias, 2008) 

 

A pessoa idosa ao longo dos tempos tem sido olhada de forma diferente, vista, nos primórdios dos 

tempos, como um entrave para a sociedade, como sinónimo de doença e incapacidade tornando-

se, mais tarde, a sábia, a anciã, a transmissora da cultura e assim uma agente cultural. 

Pessoa idosa na dimensão social corresponde ao fruto da civilização, a um produto 

cultural, isto é, corresponde à pessoa que entra na reforma, associando-a à perda de rendimentos e 

de identidade social, uma vez que o trabalho é considerado como fator de integração social. Na 

dimensão política, esta é conceptualizada como agente de problemas sociais que serão necessários 

resolver, uma vez que a pessoa idosa corresponde a um peso no sistema de bem-estar social. 

(Carvalho, 2014). 
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Desde a antiguidade a velhice foi sendo entendida como um momento na vida dos 

homens em relação ao qual foram criadas as mais diversas perspetivas sociais e culturais. 

Hipócrates, na civilização grega, associava a velhice ao inverno e à idade de 56 anos. Aristóteles 

situava a velhice nos 50 anos e, mais tarde, Santo Agostinho, afirmava que a velhice aparecia aos 

60 anos. No século VI, Isadora de Sevilha, apresenta a idade da velhice sendo aos 70 anos e, na 

mesma época, Filipe de Navarra afirmava ser a idade de 60 anos. (Bourdelais cit. in Vaz, 2006). 

No século XVIII constituiu uma imagem positiva da velhice, progressivamente mais simpática e 

associada à sabedoria que induz respeito e legitimação da autoridade. (Simões, Oliveira e Faria, 

2012). 

Efetivamente no século XVIII construiu-se uma imagem positiva da velhice associada à 

sabedoria, ao respeito e legitimação da autoridade. No entanto, um século mais tarde, a 

industrialização divide o trabalho, reestrutura os grupos sociais e emerge o idoso como problema 

social (Simões, Oliveira e Faria, 2012). 

A industrialização inverteu a posição de poder dos grupos etários arrebatando aos 

indivíduos de idade a sua posição hierárquica pela transmissão das técnicas de fabrico artesanal 

na aprendizagem dos indivíduos jovens. (...) (Bourdelais cit. in Vaz, 2006). (Simões, Oliveira e 

Faria, 2012). 

Nos dias de hoje a institucionalização da velhice pela idade está intimamente ligada à 

idade da reforma, os indivíduos reformados são olhados como detetores de um salário sem a 

contrapartida da prestação de trabalho, ou seja, um privilégio social (Simões, Oliveira e Faria, 

2012). A forma como se encara o processo de envelhecimento depende, em grande escala, 

segundo Moen & Wethington (1999) do "lado subjetivo" da questão, isto é, a forma como os 

indivíduos se veem a si mesmos e às suas vidas, bem como o papel ativo que assumem ao 

desenharem e redesenharem as respetivas histórias biográficas. 

 

 

Envelhecimento da população em Portugal 

O envelhecimento da população portuguesa tem vindo a aumentar significativamente, desde a 

década de 70, encontramo-nos perante um crescimento da fração da população idosa, uma vez 

que os nascimentos têm vindo a decrescer nestes últimos 30 anos, coadjuvados pela forte 

emigração dos anos 60, conduzindo o nosso País a um modelo demográfico bastante semelhante 

ao da Europa Ocidental (Dias, 2000 citado por Santos, 2011). 

É no período da Revolução do 25 de Abril de 1974, que começa a ser notório o 

envelhecimento demográfico do nosso país. A problemática de velhice tornou-se então um 

assunto mais discutido, o que promoveu a criação de instituições que vieram substituir os antigos 
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asilos (Rodrigues, 1999). Contudo, existem no nosso país referências a instituições de assistência 

a pessoas idosas desde o século XVIII (Santos, 2011).  

A procura de assistência nestes locais estava, maioritariamente, diretamente relacionada 

com a incapacidade material de subsistência e de abrigo das pessoas idosas. Estas instituições 

públicas foram um contributo para que a velhice e o envelhecimento fossem associados á 

pobreza, indigência e doença (Rodrigues, 1999). É no final da década de 60 que se levanta pela 

primeira vez a questão do envelhecimento demográfico e da necessidade de uma política de 

velhice.  

Em 1969/1970, um estudo da responsabilidade da, então, Direção Geral da Assistência 

sobre a situação da população idosa em Portugal, faz emergir o grupo das pessoas idosas, 

identificando, também, as precárias condições de vida em que uma percentagem significativa de 

pessoas deste grupo se encontrava.  

Estava-se ainda muito aquém de um sistema de segurança social de base universal, longe 

pois, da garantia dos direitos sociais, o que inevitavelmente desembocava num modelo 

assistencial, no qual o alojamento coletivo veio a constituir-se como a única modalidade de 

intervenção.  

"Portugal, de acordo com os Censos 2011, apresenta um quadro de envelhecimento 

demográfico bastante acentuado, (…) com uma população idosa (…) de 19,15%, uma população 

jovem (…) de 14,89% e uma esperança média de vida à nascença de 79,2 anos." (Governo de 

Portugal, 2012). 

“Entre 1970 e 2014, a proporção da população jovem diminuiu 14 pontos percentuais 

(p.p.), passando de 28,5% do total da população em 1970 para 14,4% em 2014. Por sua vez, o 

peso relativo da população idosa aumentou 11 p.p., passando de 9,7% em 1970 para 20,3% em 

2014” (Instituto Nacional de Estatística, 2015). Ao longo dos tempos tem visto a sua população 

tornar-se cada vez mais velha. “O número de idosos ultrapassou o número de jovens pela primeira 

vez, em Portugal, em 2000, tendo o índice de envelhecimento, que traduz a relação entre o 

número de idosos e o número de jovens, atingindo os 141 idosos por cada 100 jovens em 2014.” 

(Instituto Nacional de Estatística, 2015). 

No decorrer do ano de 2014 “(...) a população residente em Portugal era constituída por 

14,4% de jovens, 65,3% de pessoas em idade ativa e 20,3% de idosos”. (Instituto Nacional de 

Estatística, 2015). 

“Também o índice de dependência de idosos, que relaciona o número de idosos e o 

número de pessoas em idade ativa (15 a 64 anos de idade), aumentou continuadamente entre 1970 

e 2014, passando de 16 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa em 1970, para 31 em 2014”. 

(Instituto Nacional de Estatística, 2015). 
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Poder-se-á dizer ainda do ponto de vista da caracterização que a população portuguesa 

possui uma participação social, como membros em organizações culturais ou sociais, pouco 

significativa, mas pelo contrário possuem proporções de relações sociais e de vizinhança bastante 

significativas, sendo os “séniores a viver sós [os que] registam taxas mais elevadas de pobreza”. 

(Instituto Nacional de Estatística, 2002). 

Tendo em conta a relação família-pessoa idosa, poder-se-á referir que apesar do aumento 

do isolamento populacional em Portugal, “entre os 2,023 milhões de pessoas com 65 anos ou 

mais residentes em Portugal no ano de 2011, 400 964 viviam sós e 804 577 na companhia 

exclusiva de outras pessoas também pertencentes ao mesmo grupo etário. O número de idosos 

que se encontravam numa destas duas situações passou de 942 594 em 2001 para 1 205 541, um 

aumento de cerca de 28%. Isto significa que em 2011 60% da população idosa vivia só ou na 

companhia exclusiva de outros idosos.” (CIES - Observatório das Desigualdades, 2012). 

Será importante referir ainda que uma das razões que leva ao isolamento é a perda dos 

papéis sociais da pessoa idosa, sendo a mais usual a saída da vida ativa. “Em 2014 existiam, em 

Portugal, 1 870,9 milhares de indivíduos com 65 e mais anos que não se encontravam 

empregados” (Instituto Nacional de Estatística, 2014), as razões para essa saída da vida ativa eram 

diversas. 

 

 

2. Pessoa Idosa 

 
«Velho», «idoso», «sénior», «pessoa idosa» várias designações para uma só realidade, a da 

passagem dos anos, da vivência e da experiência. 

Ao longo dos anos a terminologia do conceito de velho, visto inicialmente como algo de 

mau, de inútil foi alterando tornando-se mais generalista e relacionando-se mais com a idade 

cronológica. O conceito de pessoa, também ele alterou e se foi adaptando à realidade social, 

cultural e geográfica. 

“Com a Idade Moderna, os racionalistas dos séculos XVII e XVIII, reformulam as teorias 

do direito natural, deixando este de estar submetido a uma ordem divina. Para os racionalistas, 

todos os homens são, por natureza, livres, e têm certos direitos inatos de que não podem ser 

despojados quando entram em sociedade. Foi esta corrente de pensamento que acabou por 

inspirar o atual sistema internacional de proteção dos direitos do homem”8 

 

                                                
8 História dos Direitos Humanos (Wikipédia, Enciclopédia livre), consultado a 2017-12-09, Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
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A pessoa, enquanto “ser consciente, com arbítrio próprio e, por isso, partindo do princípio 

que apresenta plena capacidade mental, é responsável pelos seus atos”9, não altera o seu estatuto 

enquanto tal com o avançar da idade cronológica. Cabe à pessoa e à pessoa idosa capacitada, que 

“goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhe, por lei ou 

por outros meios, a preservação de sua saúde física e mental, e do seu desenvolvimento 

intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade” (Pinto, 2012), o exercício 

dos seus direitos e deveres enquanto ser moral e membro integrante de uma sociedade. 

O Instituto Nacional de Estatística (INE, 1999) apresenta o conceito de pessoas idosas 

(…) [como] conjunto de indivíduos com 65 e mais anos de idade. 

Um dos conceitos que se encontra, também, intimamente ligado ao envelhecimento, "(…) 

como processo individual resultante de alterações biológicas, psicológicas ou outras provocadas 

pela idade" (Imaginário, 2002), é o de isolamento. Este, segundo Sousa e Figueiredo (2004), 

trata-se da integração de pessoas e grupos com a comunidade, caracterizando-se pela falta de 

comunicação e manutenção de contactos mínimos. 

Para Ramos (2002), as pessoas idosas são sujeitos de direitos, o que comprova que o fato 

de as pessoas irem envelhecendo não lhes retira a sua dignidade. Continuam a ser seres humanos 

portadores dos mesmos direitos dos quais são sujeitos todos os seres humanos. “No caso dos 

idosos, não temos em Portugal nem uma figura jurídica, nem uma dinâmica de consciência sobre 

o ‘superior interesse do idoso’. Neste sentido, Martins e Santos, 2008 (citados por Pinto, 2012) 

referem que a lei portuguesa não salvaguarda os encargos com a prestação de cuidados do idoso 

no domicílio, apesar de, ironicamente, se defender, cada vez mais, que as pessoas idosas se 

mantenham no seu domicílio, mesmo em situação de grande incapacidade. Neste sentido, Martins 

e Santos referem ainda, negativamente, o facto de os descendentes – que, de acordo com a lei, 

podem faltar ao trabalho 30 dias por ano, para dar assistência a filhos menores – apenas poderem 

faltar 10 dias para apoiarem pais e/ou sogros (Direito do Trabalho, lei nº 4/84).” (Pinto, 2012). 

A cidadania corresponde ao exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, 

fazendo com que a pessoa seja o alicerce fundamental no exercício da democracia e de uma 

implementação mais eficaz da justiça social surgida “em meados do século XIX para fazer 

referência à necessidade de alcançar uma repartição equitativa dos bens sociais.”10 

Perante as políticas públicas, a democracia e a justiça social, a pessoa idosa deve ser 

considerada de uma forma positiva para o desenvolvimento humano e não como um problema 

social, apesar de, tal como outros elementos desfavorecidos da sociedade, quando se encontram 

em situação de fragilidade são um contexto cada vez mais abordado. 

                                                
9 Significado de Pessoa, Consultado a 2017-12-09, disponível em https://www.significados.com.br/pessoa/  

10 Conceito de Justiça Social, Consultado a 2017-12-09, disponível em https://conceito.de/justica-social  

https://www.significados.com.br/pessoa/
https://conceito.de/justica-social


 

31 

"De acordo com Guillemard (1980), pode dizer-se que até ao início do século XX a 

velhice permanece praticamente invisível, assumindo contornos contrastados consoante o 

património da família detido. A velhice correspondia, assim, a um estado indiferenciado, podendo 

confundir-se, por exemplo, com a invalidez ou com a enfermidade, caso resultasse numa 

incapacidade funcional devido ao envelhecimento biológico, com a indigência ou com a 

mendicidade, caso o património familiar não fosse suficiente para garantir a sobrevivência do 

indivíduo incapaz de exercer qualquer atividade produtiva” (Rosa, 1996). 

"Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), após os 70 anos, 30% dos idosos 

serão portadores de alguma patologia crónica, sendo que entre estes, metade terá algum tipo de 

incapacidade funcional" (Nascimento, et all, 2008), "Nos Mass Media a imagem do idoso é 

geralmente vinculada a perdas, doenças, fraquezas [e] debilidades" (Lucca, et all, 2008). "(...) A 

condição de ser idoso, na actualidade, corresponde a padrões diversificados de histórias de vida e 

de comportamentos cuja compreensão necessita de ser guiada pela procura de sentidos e de 

significados múltiplos para o acto de envelhecer. O envelhecimento é tanto como uma questão de 

natureza pessoal e subjectiva ("o que significa envelhecer"), como uma questão de natureza social 

(“quais as consequências do envelhecimento")." (Fonseca, 2011). 

Ao longo dos anos, assim como na atualidade a velhice vai afirmando-se como uma fase 

autónoma e demarcada do ciclo de vida em função de critérios rígidos aparentando uma 

identidade própria com contornos nítidos e independentes do próprio indivíduo. 

“Os limites físicos para o desempenho de uma qualquer atividade vão ser substituídos por 

limites cronológicos que se aplicam indistintamente a qualquer indivíduo.” (Rosa, 1996). 

A idade de uma pessoa comporta seis estádios, sendo que, cada um deles, contribui para o 

sentimento de saudade, e maioritariamente de forma consequente ao sentimento de isolamento. 

Segundo Carter e McGoldrick (1995), estes são: sair de casa; a juncão de famílias pelo 

casamento; o nascimento do filho (novo elemento); a família com adolescentes; o deixar os filhos 

sair e as famílias no fim da vida [onde o] (casal volta a ter a composição inicial: o casal sozinho) 

(Anexo C). 

Velho, reformado e a viver só são propriedades atribuídas ao conceito de pessoa idosa que 

podem levar à sua desadaptação à comunidade desenvolvendo uma tendência crescente para o 

isolamento. Este reduz consideravelmente o grau de interações sociais, diminuindo os contactos 

com o mundo e com as outras pessoas, o que por vezes, conduz inevitavelmente a um sentimento 

de inutilidade e solidão. 

Hoje podemos dizer que se consideram pessoas idosas os homens e mulheres com idade 

igual ou superior a 65 anos (INE, 2002). 
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Em Portugal a pessoa idosa tem vindo a receber, cada vez mais relevância e interesse por 

parte de autoridades políticas, investigadores e por toda a população portuguesa em geral. Apesar 

de sempre se considerar em Portugal a pessoa idosa como alguém a quem devemos respeito pela 

sua vivência e conhecimento de vida, nem sempre foi vista como “população alvo” de 

investigação, de interesse público. Segundo Fonseca, no seu livro intitulado Reforma e 

Reformados (2011), não sendo fácil, ou mesmo possível, assinalar uma idade ou acontecimento 

que sejam sinónimos absolutos da entrada na velhice, as mais recentes transformações sociais têm 

tornado ainda mais difícil a tarefa de concretizar adequadamente quais são os factos e 

acontecimentos que protagonizam hoje a entrada no envelhecimento. (...) assistindo-se à 

existência de processos de envelhecimento individuais e diferenciados em linha com as trajetórias 

desenvolvimentais a que cada um esteve sujeito ao longo da vida. 

A European Social Survey (ESS), pesquisas internacionais impulsionadas 

academicamente e realizadas em toda a Europa desde 2001, afirma que “os portugueses, por 

exemplo, consideram que a velhice começa aos 66 anos (...), defendendo ainda que os 

Portugueses consideram que a juventude acaba aos 35 anos e aí começa a meia-idade, 

prolongando-se até à década dos 60 anos” (European Social Survey IV, 2008). 

Caracterizando a população idosa em Portugal ao longo dos anos e de acordo com 

Alfredo Bruto da Costa (1993) a população (...) com 65 ou mais anos, em 1980, é 

predominantemente rural, situando-se em pequenas localidades com um índice de pobreza 

significativo; a pobreza destes agregados não se explica pela dimensão dos conjuntos familiares, 

os baixos níveis de educação traduzem-se em baixos salários com reflexos no valor das pensões 

de reforma; a causa da pobreza destes agregados reside no nível dos respetivos rendimentos, 

provenientes do baixo nível das pensões (Simões, Oliveira e Faria, 2012). Capucha (2005), por 

sua vez, sustenta que, em Portugal, a pobreza apresenta um valor elevado nos indivíduos 

reformados. Em 1995 representavam 34% das pessoas pobres, 30% em 1998 e em 2001 o valor 

era de 25%. Nos indivíduos com mais de 80 anos a pobreza registava-se em 38% dessa população 

em 1995, 35% em 1998, e 30% em 2001. Acrescenta que apesar do valor da pensão social ter 

crescido 30% no período compreendido entre 1995 e 2001, situa-se ainda no limiar da pobreza. 

Segundo o relatório sobre o envelhecimento demográfico de 2015 desenvolvido pela 

Comissão Europeia, haverá cada vez menos habitantes em Portugal, perspetivando-se que a 

população portuguesa passe de 10.5 Milhões de habitantes em 2013 para 8.2 milhões em 2060.  

Em contrapartida, as pessoas viverão mais tempo, continuando a ser a mulher detentora 

da maior esperança média de vida, com 84 anos em 2013 e 89 em 2060, em detrimento dos 77 

anos em 2013 e os 85 em 2060 do homem (Anexo A). 
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Haverá, por estas razões, cada vez mais pessoas idosas, passarão dos 14,2% da população 

Portuguesa em 2013 para 18,5% em 2060, se estivermos a analisar a população entre os 65 e os 

79 anos, e dos 5,4% em 2013 para 16,1% em 2060 analisando a população com mais de 80 anos. 

Apesar de este aumento do número de pessoas idosas e diminuição da população em geral, prevê-

se que a despesa pública relacionada com o envelhecimento Demográfico pouco altere, subindo 

de 27,0% em 2013 para 27,3% em 2060 (Anexo A). 

Através destes dados concluímos que ao longo dos anos a pessoa idosa portuguesa tem 

ganho maior presença e identificação na sociedade, adquirindo cada vez mais direitos, mais 

condições e qualidade de vida sem que isso signifique uma subida ingreme da despesa pública 

nem um agravamento das condições de vida para a população em geral. 

 

 

Cidadania  

 

“A cidadania social baseia-se no princípio de igualdade, da participação, da 

responsabilidade social e da diversidade social”  

(Ferreira, 2009) 

 

Todos os sujeitos sejam eles, jovens, adultos ou séniores, desde que capacitados em 

termos legais para participar na vida política da sociedade onde se inserem, como membros de 

uma comunidade política, são considerados cidadãos, e consequentemente, usufruidores de 

cidadania. Esta corresponde a um conceito bastante importante a ter em conta na perceção de 

grande parte das causas e consequências do isolamento das pessoas idosas uma vez que “confere 

direitos, liberdades e garantias, mas também deveres estipulados e responsabilidades cívicas 

(Soares & Maia, 2004)” (Santos, Jeanette dos, 2016). 

São autores como Marshall (1967), Habermas (1995 citado por Mozzicafreddo, 1997) e 

Mozzicafreddo (1997), que nos fazem compreender a cidadania como um conceito vasto, que 

abrange toda a população de uma determinada sociedade de forma reciproca, isto é, cabe ao 

indivíduo trabalhar em prol de uma cidadania mais realista que, por sua vez, será mais objetiva no 

que toca à defesa dos direitos e deveres do indivíduo.  

“Os programas sociais direcionados ao processo de envelhecimento em países 

desenvolvidos começaram a ganhar expressão na década de 1970 (Camarano e Pasinato 2003). 

Por outro lado, considera-se como o marco inicial, no estabelecimento de uma agenda 

internacional de políticas públicas para a população idosa, a primeira Assembleia Mundial sobre 

o envelhecimento, no quadro das Nações Unidas, que teve lugar em Viena, em 1982, resultando 

na aprovação de um plano global de ação, designado o Plano de Viena. Os objetivos eram 

garantir a segurança económica e social dos indivíduos idosos, bem como potencializar a 
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integração dos idosos nas dinâmicas de mudança social.” (Pinto, 2012). Estes e outros marcos 

levaram a um aumento da consciência de que a pessoa idosa requer atenção especial, mas que 

também tem o seu lugar de relevância, não só na sociedade em que se insere, como na 

manutenção e transmissão de cidadania junto dos pares e dos mais jovens. 

A cidadania associa-se, também, com a capacidade de “saber usar a informação 

disponível; usar a liberdade com responsabilidade; exigir o cumprimento dos direitos, cumprindo 

os deveres; a defesa do interesse individual subordinado ao interesse colectivo; a defesa da 

inclusão (económica, social, cultural, política); a defesa do ambiente, numa perspectiva 

ecológica.”11 

Analisando a institucionalização dos sujeitos, independentemente dos estabelecimentos 

de acolhimento, é feito um trabalho constante junto das pessoas idosas para que estas se 

mantenham o mais ativas possível em vários aspetos.  

Sendo estas atividades realizadas com o intuito de alcançar uma cada vez maior e mais 

participativa cidadania sénior, uma vez que segundo Santos (2016) esta implica o 

desenvolvimento de competências sociais e cívicas, pressupondo a globalidade do ser humano, 

que correspondam a uma atitude, a uma forma de estar em todos os contextos da vida dos 

indivíduos, resultando da consciência dos direitos, dos deveres e das responsabilidades, através de 

aprendizagens cognitivas e comportamentais. Santos (2016) no seu trabalho de investigação 

salienta que estas competências podem agregar-se em três eixos, na postura cívica individual; no 

relacionamento interpessoal e no relacionamento social e intercultural. 

No combate ao isolamento da pessoa idosa torna-se bastante importante o incentivo à sua 

participação ativa na sociedade onde se insere, à promoção da cidadania e desenvolvimento de 

atividades cívicas produtoras de inclusão social. 

 

                                                
11 Para Que Serve A Cidadania?, consultado a 2017-12-11, disponível em:  

http://alvitrando.blogs.sapo.pt/para-que-serve-a-cidadania-3069234  

http://alvitrando.blogs.sapo.pt/para-que-serve-a-cidadania-3069234
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Família como Cuidador Informal 

 

“Os membros da família depositam no hospital aquele velho corpo que se esvazia, pedindo-

nos para manter em boas condições, para mascarar a sua culpabilidade, a fim de encontrarem 

em suas casas, dentro de si mesmos, aquele ou aquela que foi o seu pai ou a sua mãe”  

(Catherine Delarue, 1988). 

 

           

A família como “grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e 

instituições”12 corresponde, tanto ao principal contexto para a promoção e manutenção da 

independência da pessoa idosa através da prestação de cuidados, como, ao instrumento de base 

para a satisfação dos direitos, obrigações e necessidades deste, levando a um aumento da sua 

qualidade de vida. 

Desde sempre as famílias são reconhecidas como o principal contexto para a promoção e 

manutenção da independência e da saúde dos seus membros, como a principal entidade 

prestadora de cuidados em situações de dependência dos seus familiares, e como a instituição 

fundamental onde se desenrola a vida das pessoas, se expressam e satisfazem a maioria dos seus 

direitos, obrigações e necessidades, desde o nascimento até à morte (Lilly, Richard e Buckwalter, 

2003). 

Da experiência e dos valores da família, desde sempre na história, o papel de cuidador da 

pessoa doente, da pessoa idosa incapacitada, ou simplesmente da pessoa idosa faz parte das suas 

funções fundamentais enquanto tal. Para Guillemard e Lenoir (1974) a velhice pode ser definida 

como a etapa da vida, na qual o volume e o conteúdo das trocas são diretamente função do tipo de 

laço que se tem com a família e em particular com os filhos. A partir desta definição tem-se 

acesso, mais uma vez, à ligação do cuidado, da qualidade de vida e do bem-estar da pessoa idosa 

com a visão e interpretação do conceito de família. 

É, ainda, importante termos em conta de que os padrões recíprocos de apoio e os cuidados 

intergeracionais se prolongam ao longo do ciclo de vida da família, pois na atualidade 

encontramo-nos perante diferentes modelos de família, cuja estabilidade de relações se vê 

frequentemente alterada, facto que deverá ser considerado, se pretendermos compreender melhor 

as situações e os processos relacionados com a saúde familiar (De La Cuesta, 1995). 

                                                
12 Família (Wikipédia), consultado em 2017-12-17, disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Família  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
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A família é, ainda hoje, a instituição de apoio mais importante e a fonte preferida de 

assistência e ajuda para a maioria dos séniores, na doença crónica e na incapacidade (Stone, 

Cafferata e Sangl 1987; Zarit, Pearlin e Schaie 1993), independentemente da estrutura familiar, 

social e política dos países (De La Cuesta, 1995; Joel, 2002). Quaresma (1996) defende que a 

imagem dos cuidados intrafamiliares, ou seja, da família solidária com os mais velhos, inscreve-

se nos valores culturais dos portugueses, ainda que existam, nos dias de hoje, mudanças na 

estrutura geracional das pessoas idosas. 

Existem dois tipos de cuidadores, os formais e os informais (Stone, Cafferata e Sangal, 

1987), sendo os primeiros profissionais contratados através de uma remuneração e os segundos 

tratando-se de elementos como familiares, amigos, ou voluntários que prestam cuidados sem nada 

receber. 

Sequeira (2009), no âmbito do contexto da prestação de cuidados, distingue dois tipos de 

cuidados que se relacionam com o cuidador em questão: cuidado formal onde a prestação de 

cuidados é executada por profissionais formados, desde médicos, enfermeiros, auxiliares de 

geriatria, assistentes  sociais, entre outros,  que são designados por cuidadores formais,  por serem 

detentores de uma formação e preparação específica para a atividade profissional, e remunerados 

pelos cuidados que prestam; e cuidado informal, com a prestação de cuidados executados no 

domicílio por elementos da família, amigos, ou outros, designando-se assim de cuidadores 

informais. Estes últimos desempenham o cuidado de forma não remunerada e de um formato 

parcial ou total.  

A família é, assim, vista como cuidadora informal, isto é, grupo de elementos da rede 

social da pessoa idosa que a apoiam e lhe prestam todos os cuidados necessários, sem 

remuneração, não sendo reconhecido legalmente, devido à sua obrigatoriedade moral. 

“A distribuição espacial dos serviços de apoio domiciliário é maior na região Centro, 

seguindo-se a região Norte e a região de Lisboa. Os distritos da Guarda, Braga e Lisboa são os 

que têm maior número destes serviços. O distrito com maior capacidade de atendimento 

domiciliário é Lisboa, seguido do Porto, e as regiões que apresentam o menor número são o 

Algarve e o Alentejo (Direcção-Geral da Segurança Social, 2005). Em 2004, existia um total de 

2139 serviços de apoio domiciliário em Portugal Continental, com capacidade para prestar apoio 

a 68.092 pessoas idosas.” (Carvalho, 2010). 

A oferta de apoio domiciliário, “definido como “uma resposta social organizada a que as 

pessoas em situação de dependência podiam ter acesso para satisfação de necessidades básicas e 

específicas, apoio nas atividades instrumentais da vida quotidiana e atividades recreativas [em 

que] tal conjunto de serviços é prestado no domicílio habitual do cliente, contribuindo para a 

promoção da sua autonomia e a prevenção de situações de dependência ou do seu agravamento” 

(Manual da Qualidade da Resposta SAD, 2005: 1)” (Carvalho, 2010), e o apoio institucional são 
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pouco desenvolvidos em Portugal, pois aqui a família é culturalmente considerada como o 

“centro da tradição da responsabilidade coletiva pela prestação de cuidados” (Anderson, 1992). 

A família torna-se cuidadora por dois motivos centrais, pelo processo sub-reptício ou 

como consequência de um incidente. O processo sub-reptício corresponde a um cuidado que vai 

surgindo progressivamente da parte da família para com a pessoa idosa, devido a uma perda da 

autonomia desta, a data de início do cuidado é sempre difícil, se não impossível de datar. Já os 

incidentes poderão ter três razões, por doença ou acidente, viuvez, ou demissão ou morte da 

pessoa que anteriormente cuidava da pessoa idosa, estes tipos de motivos são os mais fáceis de 

datar, fazendo com que a decisão de cuidar seja tomada com maior consciência, não significando 

com isto, que o cuidador tenha opção (Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida 

e de Trabalho, 1993). Para Le Bris (1994) as motivações que levam a família a tornar-se 

cuidadora são de vários níveis, desde o sentimento de dever moral ou social, o sentimento de 

solidariedade conjugal, filial ou familiar, as crenças religiosas (maioritariamente o 

Cristianismo), os sentimentos de Amor e Piedade, a perspetiva de uma recompensa material, até 

à vontade de evitamento da institucionalização (Anexo B), um bom exemplo encontra-se no 

Reino Unido, onde, desde o inicio dos anos 80, a investigação feminista tem vindo a argumentar 

solidamente que a prestação de cuidados à terceira idade é uma questão que respeita às relações 

no seio da família e do lar e que se insere nas atividades domésticas quotidianas das mulheres 

(Finch e Mason, 1993). 

A família pode possuir várias motivações e razões para se tornar cuidadora, o familiar 

responsável pelo cuidado poderá ser um cuidador principal ou um cuidador secundário, isto é, 

pode assumir a total responsabilidade sobre a pessoa cuidada, ou podem prestar, unicamente, 

cuidados complementares. 

O aumento do número de pessoas idosas, estima-se que a população idosa em Portugal 

continuará a aumentar nas próximas décadas, atingindo entre 36% a 43% da população em 2060, 

com um respetivo índice de envelhecimento na ordem dos 287 a 464 idosos por cada 100 jovens 

(INE, 2016), e consequente aumento do número de pessoas que necessitam de apoio, “as 

transformações bio-psico-sociais pelas quais todas as pessoas idosas passam levam ao 

aparecimento de algumas deficiências e ao aumento da predisposição à doença.” (Andrade, 2009), 

as famílias têm sido levadas a prestar cada vez mais cuidados por longos períodos, interferindo 

este cuidado com o funcionamento das próprias famílias, “os cuidados prestados por familiares 

são outro fator que concorre para a fragilidade social da velhice, pois cuidar de idosos pode 

implicar certo stress físico e psíquico” (Carvalho, 2011), assim como com a responsabilidade 

social das mesmas.  
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Consequentemente, gera-se uma maior necessidade de intervenção por parte de órgãos 

públicos na ajuda às famílias que se encontram numa posição de cuidadores informais, uma vez 

que existem, ainda, bastantes lacunas no que respeita às políticas de intervenção social para com o 

cuidador informal, como por exemplo, a falta de apoio das entidades empregadoras na dispensa 

de serviço do cuidador, sem qualquer penalização aquando da necessidade de ausência para 

acompanhamento da pessoa idosa dependente, a falta de apoios monetários que abranjam, de 

forma realista, as despesas adjuvadas às necessidades do dependente, entre outras. 

 

Redes Sociais 

 

Outro problema enfrentado pelas pessoas idosas é a alteração das relações e das redes sociais13. 

As relações de hoje são caracterizadas pelo individualismo e pela perda dos modos de vida 

associados ao parentesco, vizinhança e ancoragem. “Em termos de distribuição populacional 

assiste-se a um afastamento geracional (...) que tem seguramente, uma ressonância em termos de 

afastamento geracional familiar" (Pimentel, 2001). Assim, aquando da perda das relações de 

trabalho, apenas as relações familiares podem assegurar o bem-estar das pessoas idosas. Muitas 

vezes, porém, a relação familiar estabelecida não é a mais propícia.  

A perda das relações sociais leva à diminuição da qualidade de vida, ao aumento do stress 

quotidiano, ao aumento do risco de dificuldades funcionais e da incidência de doenças, assim 

como ao falecimento em altura de doença.  

“O sentimento de solidão é determinado pelas expectativas individuais em relação aos 

contactos sociais” (Sousa, Figueiredo e De Cerqueira, 2004), tendo como causa a falta de 

intimidade não satisfeita, devido a relações sociais não satisfatórias ou insuficientes.  

Este isolamento na perspetiva de Sousa e Figueiredo (2007) refere-se à integração de 

pessoas e grupos com a comunidade, caracterizando-se pela falta de comunicação e manutenção 

de contactos mínimos.  

Dois tipos de inquietações relacionadas com a velhice, os quais se têm tentado amenizar 

através de contributos das redes sociais onde as pessoas idosas se inserem, correspondem à 

necessidade crescente de assistência médica e de assistência social, de políticas sociais de velhice 

que contemplem a existência de centros de saúde, que apesar de não serem só para pessoas idosas 

têm uma maior atenção para com os mesmos (por exemplo, rede de cuidados continuados), e de 

um apoio social podendo-se destacar dois tipos, o alojamento exclusivo de pessoas idosas (lares, 

residências, entre outros), e as instituições com princípios de manutenção das pessoas no seu 

                                                
13 Rede social: grupo social composto por pessoas, com o qual se mantém uma relação, identificando os 

elementos deste grupo e diferenciando-os dos restantes elementos da sociedade. 
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próprio domicilio, através de centros de dia, centros de convívio e centros de apoio domiciliário. 

Tal como refere Erbolato (2004) as redes sociais são eficazes na manutenção da qualidade de vida 

na velhice.  

As redes sociais podem ainda corresponder a redes de apoio, que segundo Paúl (1991) 

correspondem às formas como as ligações humanas se estruturam como sistemas de apoio e os 

recursos que são partilhados entre os membros desse sistema. Existem dois tipos de redes de 

apoio, as redes de apoio formal e as de apoio informal, as primeiras correspondem a serviços 

estatais, de segurança social e os organizados pelo poder local (Nogueira, 1996 cit. por Martins 

2005), já as redes de apoio informal correspondem à família da própria pessoa idosa, aos amigos 

e vizinhos.  

Braga, Cardoso e Resende (2005) tentaram conhecer a satisfação com a vida por parte das 

pessoas idosas, investigando a rede social daquelas que viviam sozinhas, assim como, o grau de 

isolamento que estas apresentavam. 50% dos inquiridos sentiam-se satisfeitos com o seu 

envolvimento social, 83,3% relataram elevado grau de satisfação com a vida. As pessoas com 

mais satisfação utilizavam a fé/religião como estratégia de enfrentamento da solidão, “Quanto 

maior a rede de relações, menor a solidão, e vice-versa” (Braga, Cardoso e Resende, 2005).  

“Os estudos sobre integração social e bem-estar na velhice, apontam para a manutenção 

de relações sociais com o cônjuge, com os familiares e, principalmente, com amigos da mesma 

geração, para favorecer o bem-estar psicológico e social. A qualidade dos relacionamentos é mais 

importante na determinação da satisfação com a vida, com as relações, e com a saúde física e 

mental que a quantidade dos relacionamentos (Goldstein 1998)”14.  

O suporte social pode exercer um papel essencial promovendo e mantendo a saúde física 

e mental (Ramos, 2002).”15 

Uma pessoa idosa que se encontre devidamente integrada e ativa na sociedade onde se 

insere desenvolve estímulos físicos, sociais e mentais à manutenção de uma vida mais saudável e 

duradoura. Consegue avigorar mecanismos de relação robustecida seja ao nível familiar, de 

amigos ou da comunidade. 

Esta ligação entre as relações sociais e as pessoas idosas é fortalecida de forma contínua e 

mutua, uma vez que as pessoas idosas que trabalham as suas relações sociais se tornam mais 

autónomas e mais saudáveis e, por sua vez, estas relações são fortalecidas pela manutenção de 

uma vida saudável tanto fisicamente como mentalmente.  

 

                                                
14 Rede de relações sociais e satisfação com a vida de adultos e idosos, consultado em 2017-10-02, 

disponível em: http://www.psicolatina.org/Cinco/rede.html 

15  Rede de relações sociais e satisfação com a vida de adultos e idosos, consultado em 2017-10-02, 

disponível em: http://www.psicolatina.org/Cinco/rede.html 

http://www.psicolatina.org/Cinco/rede.html
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3. O envelhecimento e a problemática do isolamento 

 

“Todos nós já saboreámos um travo amargo na boca, um nó seco na garganta, o coração tão 

oprimido que parece querer saltar para fora, o peito sufocado na dor cortante de um estranho 

vazio, a vontade de olhar uma outra cara, de tocar uma outra mão... onde nada vemos, já 

sentimos o silêncio pesado que quase nos ensurdece, arrasa a mente ou relembra a necessidade 

vital de estar com alguém ausente. Sondemos a solidão, a má e a boa, porque ambas existem e 

ambas são necessárias à vida” 

       (Abílio Oliveira, 2011)  

 

A tendência geral da pessoa idosa desadaptada é o isolamento, que reduz consideravelmente o seu 

grau de interações sociais, diminuindo os seus contactos com o mundo e com as outras pessoas, 

voltando-se, assim, só́ para si e para os seus problemas, o que por sua vez, conduz 

inevitavelmente a um sentimento de inutilidade e solidão (“ (...) noção subjetiva, refere-se à 

perceção de privação de contactos sociais ou falta de pessoas disponíveis ou com vontade de 

partilhar experiencias sociais e emocionais”(Sousa, Figueiredo e Cerqueira, 2004). A sua vida 

torna-se monótona e apática com a falta de expectativas em relação ao futuro. 

Para a Organização das Nações Unidas – ONU (1982), ser sénior difere para países 

desenvolvidos e para países em desenvolvimento. Essa definição foi apresentada pela ONU, em 

1982, através da Resolução 39/125, durante a primeira Assembleia Mundial das Nações Unidas 

sobre o envelhecimento da população, relacionando-se com a expectativa de vida ao nascer e com 

a qualidade de vida que as nações propiciam aos seus cidadãos. 

A pessoa idosa não pode ser definida só no plano cronológico, pois outras condições, tais 

como físicas, funcionais, mentais e de saúde, podem influenciar diretamente na determinação de 

quem o seja. 

Um conceito mais transdisciplinar de pessoa idosa é o de Sá (2002), que diz “O sénior é 

um ser de seu espaço e de seu tempo. É o resultado do seu processo de desenvolvimento, do seu 

curso de vida. É a expressão das relações e interdependências. Faz parte de uma consciência 

coletiva, a qual intromete em seu pensar e em seu agir. Descobre suas próprias forças e 

possibilidades, estabelece a conexão com as forças dos demais, cria suas forças de organização e 

empenha-se em lutas mais amplas, transformando-as em força social e politica”.  

Segundo Pimentel (2001) os séniores sofrem vários problemas de integração na sociedade 

e a ideia de que as pessoas idosas são inúteis e improdutivas para a sociedade deveria ser 

repensada por todos, pois desvaloriza as suas capacidades e posição social. 

Para a Organização Mundial de Saúde (2008), o sénior é aquele que tem idade a partir dos 

60 anos, para os países considerados em desenvolvimento, e a partir dos 65 anos nos países 

desenvolvidos.  
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Oliveira (1999), retrata o sénior de forma mais específica dividindo o conceito de forma 

cronológica, ou seja, em sénior jovem, aquele que possui uma idade entre os 65 anos e os 75-80 

anos de idade, em séniores velhos, aqueles de 75-80 anos até aos 90 anos de idade e, por fim, em 

séniores muito velhos que correspondem aos indivíduos com idades superiores a 90 anos de 

idade. 

Neugarten (1979) estabeleceu duas categorias de velhice: os “séniores-jovens” (“young-

old”) que vão dos 55 aos 75 anos, e os “séniores-séniores” (“old-old”) que têm mais de 75 anos. 

Todavia, faz mais sentido ter em conta aspetos como, por exemplo, a diferença que existe entre 

envelhecimento normal e envelhecimento patológico, conceitos ideados por Birren & 

Cunningham em que, enquanto o envelhecimento normal não implica a ocorrência de uma 

doença, o envelhecimento patológico enquadra necessariamente uma doença que se torna a causa 

próxima da morte (Fonseca, 2006). 

Le Gouès (2000) destaca ainda “o sentimento de perda de si, que resulta da morte do 

cônjuge ou outros familiares, ou de amigos próximos com quem conviveu durante vários anos. O 

sénior apercebe-se que é difícil arranjar relações que substituam as perdidas e fica desmotivado. 

Subvalorizando o seu potencial, a pessoa acaba por isolar-se e sentir-se só.” (Cardão, 2009). 

Alguns conceitos relacionados com o isolamento das pessoas idosas, são a dependência, a 

independência e a autonomia que estes criam perante a família ou as próprias instituições. 

Phaneuf (2001) defende que dependência refere-se à “incapacidade do indivíduo para 

adotar comportamentos ou de realizar por si mesmo, sem ajuda de outros, ações que lhe permitam 

alcançar um nível aceitável de satisfação das suas necessidades” já, segundo Fernandes (2002) a 

dependência nos séniores surge com mais frequência face a obstáculos que impendem de 

satisfazer as suas necessidades como: a falta de apoios familiares; o isolamento e a solidão devido 

à perda de família e amigos (com afetos significativos); a inatividade proveniente da reforma ou 

perda de forças, a originada diminuição dos rendimentos económicos; a alteração do estatuto e 

perda de prestígio e a passividade, por não terem compromissos.  

A independência, pelo contrário, é a capacidade própria em atingir a satisfação de 

necessidades adequadas à sua condição, mas sem a ajuda de terceiros. A autonomia que muitas 

vezes é confundida com independência, consiste no estado de vontade que obedece apenas a 

regras que provêm da pessoa (Fernandes, 2002). 

O termo isolamento surgido nos inícios do século XVIII e que deriva do termo italiano 

Isolato "separar de qualquer coisa como uma ilha a leste de terra”. (Pitaud, 2004) pode ser 

identificado a partir de vários fatores de classificação.  

Shaver e colaboradores (1985, in Neto, 2000) diferenciaram traços de solidão, ou seja, 

traços de personalidade em que as pessoas solitárias são as que referem uma longa história de 

sentimentos frequentes e intensos de solidão, e estado de solidão, como estado psicológico em 

que a pessoa experiencia a solidão durante diferentes lapsos de tempo em diferentes momentos da 
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sua existência, assim, pode-se dizer que Shaver e colaboradores diferenciam a curta experiência 

de solidão da característica da pessoa só, já Weiss (1973, in Neto, 2000) diferencia solidão social, 

em que a pessoa se sente insatisfeita devido à falta de apoio das redes sociais de amigos e de 

pessoas conhecidas, de solidão emocional, em que se está insatisfeito por causa de uma relação 

pessoal, íntima. 

Até então, foi referido neste trabalho, a representação negativa destes conceitos, mas 

existe quem veja a solidão e o isolamento como algo bom, ou melhor, como algo de onde 

poderemos tirar proveito ao longo da nossa vida, “ela (solidão) tem uma face luminosa e positiva, 

que nos convida a reequilibrar-nos cá por dentro e a rompermos até a mais densa neblina”, “A 

solidão pode ajudar-nos a perceber que não nos compreendemos completamente e talvez 

estejamos demasiado isolados, até de nós próprios” (Oliveira, 2011). 

Genet (2000) afirmava “a solidão não me é concedida, sou conduzido a ela por um 

interesse pelo belo, eu quero definir-me nela, delinear os meus contornos, emergir da confusão”, 

estas interpretações de solidão levam a que se perceba que viver sozinho é diferente de estar só, 

pois o viver sozinho reequilibra-nos enquanto pessoas, “(...) quem vive sozinho também pode 

sentir-se bem consigo mesmo e deixar espaço para amizades, família e atividades sociais.” 

(Oliveira, 2011) 

Vários fatores são impulsionadores de um aumento de isolamento, tais como, os 

aumentos do divórcio, das famílias reconstruídas e monoparentais, do número de mulheres no 

mercado de trabalho, entre outros, levam a que os cuidados à pessoa idosa sejam cada vez mais 

fragilizados. Este fenómeno deve-se, em muito, à diminuição da disponibilidade dos membros da 

família em os apoiar. É, ainda, importante ter em conta, que nos dias de hoje, os “cuidadores 

típicos (filhos e cônjuges) são, também eles, velhos no momento de cuidar. Estas alterações 

associadas à valorização da independência e autonomia, que se verificam cada vez mais na nossa 

sociedade, vão implicar que cada vez mais séniores vivam sozinhos” (Sousa, Figueiredo e De 

Cerqueira, 2004). 

Pode-se afirmar que a solidão corresponde a uma noção subjetiva, referindo-se à perceção 

de privação de contactos sociais, ou falta de pessoas disponíveis ou com vontade de partilhar 

experiencias sociais e emocionais (Sousa, Figueiredo e De Cerqueira, 2004). 

O isolamento nas pessoas idosas torna-se cada vez mais visível nos dias de hoje, tornando-

o um problema cada vez mais central de intervenção do Serviço Social, enquanto área profissional 

capaz de desenvolver a aprendizagem entre os pares, fazendo uso do conhecimento próprio e da 

experiência partilhada com os outros.  

De forma estrutural, a velhice é uma experiência social sujeita a diferentes fenómenos.  

Tal como afirma Fernandéz-Ballesteros (2000), ao citar Brown (1996), uma das 

interpretações da velhice, prende-se com a ideia de que esta possui uma tendência em se ajustar 

ao comportamento padrão de desimpedimento social, ou seja, esta descreve o perfil das pessoas 
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com alto nível de atividade social, com a consequente implicação emocional, ficando de repente 

privadas do cenário e da oportunidade de manter este nível de participação na vida social, fazendo 

com que surjam problemas de ajuste das pessoas que vivem em situações persistentes de 

depressão social. 

Segundo Fernandéz-Ballesteros (2000), ainda existem dois fenómenos que caracterizam a 

velhice, em primeiro lugar, a existência de perdas físicas e mentais, que diminuem a capacidade 

de funcionamento e o nível de desempenho da pessoa, e, por fim, a diminuição da capacidade 

económica, que leva à ideia de que a velhice corresponde a uma fração de população dependente, 

sendo esta a interpretação social da mesma. 

Refletindo a interpretação individual de velhice poderão obter-se várias análises da 

mesma, tendo em conta a resiliência do sujeito que se encontra a definir este conceito. 

Resiliência pode ser definida e avaliada em diversas áreas, por um lado, tal como 

apresentada e referida neste trabalho, por outro, podendo ser analisada na física, na mecânica, em 

sentido figurado e entre outras áreas de análise/interpretação. A definição que se encontra 

enquadrada neste trabalho corresponde à aceção em sentido figurado, de que a resiliência 

corresponde à capacidade de defesa e recuperação dos indivíduos após uma fase, ou condição 

adversa.  

Assim, a resiliência é a capacidade de responder, de forma saudável e produtiva, a 

circunstâncias de adversidade ou trauma, sendo essencial para gerir o stresse da vida quotidiana 

(Oliveira, 2010). 

Segundo Cyrulnik (2003), resiliência, é a capacidade do ser humano de desenvolver 

habilidades de superação perante situações adversas, ou seja, trata-se da capacidade como uma 

ideia de superação e de construção de novas formas de vivência, após um acontecimento que 

marca fortemente uma pessoa, mas não a impede de seguir o seu desenvolvimento. Já Cecconello 

e Koller (2000) e Grotberg (2005) veem a resiliência como uma ideia de adaptação nas relações 

que estabelecem vínculos afetivos e de confiança entre as pessoas. 

Martineau (1999), existem três perspetivas distintas de resiliência, uma correspondendo a 

um conjunto de características que identificam a “pessoa resiliente”, como por exemplo, a 

sociabilidade, a criatividade na resolução de problemas, a autonomia e a iniciativa, outra 

identifica a resiliência tendo por base as histórias de vida dos adultos e por fim a terceira 

perspetiva identifica-a com base na sintetização de vários aspetos dos discursos dos 

“especialistas” e de pessoas que trabalham diretamente com as pessoas idosas. 

Identificam-se, ainda, vários fatores de resiliência, tanto do ponto de vista pessoal, como 

ambiental ou social, os fatores pessoais prendem-se com o desenvolvimento por meio das 

relações interpessoais, de atividades educativas e culturais, ou pela psicoterapia. Os fatores 

ambientais com as condições que podem favorecer o desenvolvimento pleno do sujeito, e os 
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fatores sociais com a garantia de laços dessa natureza, criando uma sustentação simbólica que dá 

lugar aos sujeitos de uma comunidade e incentiva as suas potencialidades (Concelheiro, 2009). 

É também importante ter em conta de que “a falta da resiliência é a principal causa do 

funcionamento negativo; [onde] não existe coragem, racionalidade ou insight. [Correspondendo 

ao] pilar sobre o qual tudo o resto é construído” (Oliveira, 2010). 

Viver sozinho quando se é idoso pode não ser, maioritariamente das vezes, opção do 

próprio, contudo esta poderá ser uma opção bem aceite. 

 Alguns autores defendem que existe uma grande diferença entre viver só e estar só, e não 

é pela forma de escrita, leitura ou perceção das palavras, é também pela realidade vivida e 

experienciada por muitos, independentemente da idade. 

Viver só (…) torna-se, na perspetiva de autores como o Beck (1992), uma modalidade 

típica decorrente da modernidade, de uma sociedade em que predominam as leis do mercado e os 

imperativos de mobilidade profissional (Guerreiro, 2003). 

No entanto, autores como Barreto (1984) e Paúl (1996) sugerem que a solidão originada 

pela reforma apresenta níveis mais elevados em classes mais baixas, dado haver poucos interesses 

específicos e uma baixa capacidade de ocupação em atividades que proporcionem satisfação 

pessoal, o que poderá estar relacionado tanto com a fraca (ou inexistente) escolaridade, como a 

falta de experiência anterior na realização de atividades de ocupação de tempos livres (Fonseca, 

2011). 

As relações pessoais e íntimas podem adquirir contornos não existentes em quadros 

institucionais tradicionais, e dão azo a que tenda a ser cada vez maior o número de pessoas a 

viverem sozinhas (Giddens, 2000). 

Várias são as razões que levam a um aumento cada vez maior do número de pessoas 

idosas a viver só, uma realidade (…) relacionada com o aumento da longevidade e consequente 

envelhecimento populacional. (…) os percursos biográficos dos indivíduos [que] podem culminar 

numa vida a sós, se a uma anterior vivência conjugal mais ou menos prolongada, na grande 

maioria das vezes acompanhada da experiência da parentalidade e posteriormente da fase do 

"ninho vazio" (Roussel,1976), suceder a morte do cônjuge e consequente situação de viuvez 

(Segalen,1999; Saraceno, 2003 citados por Guerreiro, 2003) (Anexo D). 

Os idosos que vivem sós podem não estar isolados, não estarem sós, dependendo do 

apoio formal ou informal que cada idoso usufrua, ou mesmo consoante as capacidades de cada 

um. Um Idoso estando a viver ainda com o cônjuge pode estar só pela falta de apoio ou pela falta 

de autonomia de um dos elementos. 
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A noção de funcionalidade, ou capacidade funcional, está relacionada com a autonomia 

na execução de tarefas de prática frequente e necessária a todos os indivíduos, (...) que asseguram 

a possibilidade de se viver sozinho no domicílio (Fillenbaum, 1986), isto é, a capacidade 

funcional corresponde a um indivíduo poder cuidar de si próprio, desempenhando tarefas de 

cuidados pessoais e de adaptação ao meio em que vive (Fillenbaum, 1986). 

Para além das questões de funcionalidade ou capacidade funcional de cada um existem 

ainda os fatores físicos do meio ambiente que interferem no sentido de poderem contribuir para o 

isolamento do indivíduo, sendo exemplos a inexistência de elevador nos prédios ou a 

acessibilidade de uma rede de transportes públicos (Paúl, Fonseca, et all, 2005). 
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CAPÍTULO II - PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL NO ENVELHECIMENTO 

 

“De facto, a competência profissional assenta na capacidade de desenvolver uma ação 

intencional, o que implica referentes teóricos consistentes” 

(Silva, 2013) 

 

Todo o trabalho de investigação requer uma forte orientação teórica para que possamos recolher 

informações mais fidedignas e desenvolver uma prática mais informada.  

Abordámos um conjunto de teorias que enfatizam a importância do distanciamento dos 

fenómenos por parte do investigador aquando da sua pesquisa, da importância da prática de 

Serviço Social baseada nas características e capacidades de resiliência dos indivíduos para 

ultrapassar os seus problemas, a importância de conhecer a história de vida de cada um deles, a 

importância das interligações entre sistemas físicos e abstratos e a importância de manter a 

atividade da pessoa idosa. 

Foram assinalados e retratados o Social Advocacy e o Empowerment como referências 

teóricas a utilizar na prática de Serviço Social, de forma a permitir uma maior participação cívica 

da pessoa idosa e fazer prevalecer o superior interesse desta faixa da população.  

 “Como diz Guillemard, o envelhecimento não é só um fenómeno demográfico, pois 

sendo portador de transformações sociais, económicas e culturais, constitui-se como fenómeno 

estruturante das nossas sociedades” (Quaresma, 2004). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (Fortes, 2008), a pessoa idosa é aquela que 

tem mais de 60 anos, nos países em desenvolvimento, e 65 nos países desenvolvidos.  

Na dimensão social corresponde a um produto cultural, é a pessoa que entra na reforma, 

associando-a à perda de rendimentos e de identidade social, (…), na dimensão política, é 

conceptualizada como um peso no sistema de bem-estar social (Carvalho, 2004). 

Por vezes tem tendência para o isolamento que reduz consideravelmente o grau de 

interações sociais, diminuindo os contactos com as outras pessoas e o mundo, conduzindo a um 

sentimento de inutilidade e solidão. 

"A solidão dos mais velhos resulta da dinâmica das relações entre a esfera dos mais 

velhos e a das outras gerações.” (Calado, 2004). 

Este problema é cada vez mais central na intervenção do Serviço Social que “promove o 

desenvolvimento social e humano, melhorando as competências sociais e de coesão social, e o 

reforço da emancipação das pessoas. (…) Impulsionadas por pesquisas e teorias de trabalho 

social, e outras ciências e conhecimento local / informal, o trabalho social envolve as pessoas e 

estruturas para lidar com os desafios da vida e melhorar o bem-estar sustentável” (Ferreira, et all, 

2013). 
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Segundo Mouro (2013 in Carvalho, 2014), as práticas do Serviço Social passam por 

processos associativos de idosos, com a finalidade de providenciar as respostas em conformidade 

com os seus interesses (…); por respostas criadas na comunidade por via de poder local, (...) a 

partir dos quais se cria a possibilidade de serem desenvolvidas atividades (…) que promovam as 

relações de vizinhança e laços sociais na comunidade; por dinâmicas de ativação de organismos 

sociais já existentes na comunidade, capazes de promoverem projetos de intervenção social (…) 

que tenham como missão não só a promoção de uma vida ativa, como também a constituição de 

redes de entreajuda comunitária (...); por respostas humanitárias, onde se integram as visitas ao 

domicílio por voluntários ou por entidades de segurança pública; por respostas convencionais 

onde se insere a institucionalização temporária ou continuada em lares, cuidados continuados e 

cuidados paliativos, assim como os serviços de apoio domiciliário e, também, por respostas 

direcionadas, onde se podem incluir todos os serviços que permitem retardar a institucionalização 

do idoso. 

Nesta investigação é importante referir, ainda, que as Politicas Públicas correspondem a 

um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado (…), que visam 

assegurar determinado direito de cidadania, (...) e as politicas sociais a políticas desenvolvidas 

pelo Estado (…), como garantia em situações económicas abaladas, devido a fatores de natureza 

física ou de origem profissional (Carreira, 1996). 

 

 

1. Serviço Social 

 

"Nenhum homem ou nenhuma mulher conseguem atingir uma velhice bem-sucedida 

"sozinhos", ignorando as circunstâncias sociais e ambientais envolventes, pelo que a este nível o 

sucesso é sempre uma medida para a qual concorrem factores históricos e contextuais." 

(Fonseca, 2011) 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (1999), O Serviço Social tem sido, desde a sua 

criação, uma atividade de defesa dos Direitos Humanos, tendo por princípio base o valor 

intrínseco de cada ser humano e como um dos seus principais objetivos a promoção de estruturas 

sociais equitativas, capazes de oferecer às pessoas segurança e desenvolvimento, ao mesmo 

tempo que defendem a sua dignidade. 

O “Serviço Social promove o desenvolvimento social e humano, melhorando as 

competências sociais e de coesão social, e o reforço da emancipação das pessoas. Princípios de 

justiça social [Social Advocacy], direitos humanos, responsabilidade coletiva, respeito à 

diversidade e cidadania global para a paz e a não-violência são fundamentais para o trabalho 

social. Impulsionadas por pesquisas e teorias de trabalho social, e outras ciências e conhecimento 

local / informal, o trabalho social envolve as pessoas e estruturas para lidar com os desafios da 
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vida e melhorar o bem-estar sustentável [Empowerment]. [Pode-se assinalar que] a Social 

Advocacy, apresentada como um conceito-chave na prática de trabalho social é definida como 

influência exercida em nome de organizações e grupos dentro do poder legal e estrutura política 

(Pardeck, 1996). 

Gates (1994) cita quatro variações de social advocacy: social advocacy legal, a 

representação do usuário em um contexto formal, por exemplo, um tribunal de revisão de saúde; 

auto-social advocacy, onde o indivíduo ou um grupo de indivíduos falam por si mesmos, uma 

forma de capacitação; social advocacy coletiva ou de classe, as grandes organizações que falam 

pelos interesses e direitos de uma categoria de pessoas; e social advocacy cidadã, a representação 

dos interesses do usuário por um advogado competente (por exemplo, um assistente social). 

Social advocacy é um conceito abraçado pelo trabalho social uma vez que defender os 

clientes é vital para a profissão de trabalho social. Os principais objetivos da social advocacy são 

alcançar a justiça social e o empowerment das pessoas. Para alcançar esses objetivos, é necessária 

uma abordagem pró-ativa, responsiva e participativa (Pardeck, 1996). O papel do defensor é falar 

em nome dos clientes e capacitá-los a defender em seu próprio nome, sempre que os seus direitos 

foram negados; por exemplo, no acesso a benefícios estatais ou no trabalho de reparação exigente 

dos departamentos locais de Habitação. O papel de social advocacy, de um contexto social, inclui 

a redistribuição do poder e o recurso a um indivíduo ou grupo, protegendo os seus direitos e 

preservando os seus valores, conservando seus melhores interesses e superando o sentimento de 

impotência (Pardeck, 1996). Assim, social advocacy é o ato de apoiar uma ideia, necessidade, 

pessoa ou grupo. 

O empowerment, por sua vez, enquanto “valor do Serviço Social e principio de 

compreensão dos processos psicossociais de exercício de controlo e de influência que os autores 

sociais têm sobre as decisões que afetam a sua vida (Pinto, 2012 citado por Pinto, 2013), 

corresponde a um processo de reconhecimento, criação e utilização de recursos e de instrumentos 

pelos indivíduos, grupos e comunidades, em si mesmos e no meio envolvente, que se traduz num 

acréscimo de poder - psicológico, sociocultural, político e económico – que permite a estes 

sujeitos aumentar a eficácia do exercício da sua cidadania.” (Pinto, 2001). 

Segundo Zimerman (2000) devemos ter em consideração os seguintes aspetos no que 

respeita ao entendimento do significado de empowerment, considerar que é uma variável continua 

e não dicotómica (não se trata de “ter” ou não empowerment mas sim ter mais ou menos); este 

varia no tempo e não se pode dizer que seja alguma vez acabado, pois é um processo contínuo de 

crescimento e mudança; tem de ser definido num contexto específico e numa população 

específica e é multidimensional, englobando diferentes níveis de análise (desde o individual ao 

grupal, do organizacional ao comunitário) e diferentes campos de ação onde o empowerment 

individual visa as variáveis interpessoais e comportamentais dos sujeitos, o empowerment a nível 
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organizacional debruça-se sobre a mobilização e criação de oportunidades de participação dos 

sujeitos e o empowerment comunitário visa as estruturas sociopolíticas e a mudança social. 

A grande diferença entre a social advocacy e o empowerment é o facto de a primeira 

trabalhar para o indivíduo, grupo ou comunidade e o segundo trabalhar com os indivíduos, 

grupos ou comunidades na criação e desenvolvimento de mecanismos com o intuito de 

ultrapassarem as situações de crise em que se possam encontrar. 

O empowerment tem o seu foco na relação de reciprocidade entre técnico e cliente 

fazendo com que a intervenção, no caso das pessoas idosas, seja mais adaptável e aceite por todos 

os intervenientes, uma vez que todos se sentem totalmente integrados neste planeamento. 

Tendo em conta as transformações, a todos os níveis, que decorrem das mudanças 

positivas e negativas ao longo da vida das pessoas idosas, é importante que estas se sintam úteis e 

ouvidas quando se trata da criação de mecanismos de apoio às suas situações. 

O conhecimento e a prática em Serviço Social faz-se em vários domínios, vários 

contextos e segundo várias perspetivas com um único objetivo, dedicando-se a um “trabalho em 

prol do bem-estar e da realização pessoal dos seres humanos; ao desenvolvimento e utilização 

disciplinada do conhecimento científico relativo ao comportamento das pessoas e sociedades; ao 

desenvolvimento de recursos destinados a satisfazer necessidades e aspirações individuais, 

colectivas, nacionais e internacionais; e à realização da justiça social." (Organização das Nações 

Unidas, 1999) O Serviço Social desenvolve-se em diferentes contextos, (…) de carácter 

geográfico, político, socioeconómico, cultural e espiritual. 

Geográfico [uma vez que] toda a atividade se desenvolve dentro de determinadas 

fronteiras [em determinado] organismo, nação, Estado [ou] região, Político [pois] cada país tem 

um determinado sistema político [que] define o contexto dentro do qual a atividade se 

desenvolve, quer o sistema seja liberal ou repressivo, socialista, social-democrata ou capitalista; 

Socioeconómico [tendo em conta que] um modo de vida adequado, trabalho, saúde e serviços 

médicos apropriados, educação e, se possível, acesso à segurança social e a serviços sociais são 

aspirações humanas elementares; (...) Cultural [onde] os usos, crenças, aspirações e cultura dos 

indivíduos, das famílias, dos grupos, das comunidades e das nações têm de ser respeitadas, 

embora sem prejuízo da evolução de determinadas práticas e crenças, (...) [e por fim no contexto] 

Espiritual [em que] nenhuma sociedade no seio da qual se desenvolve o Serviço Social é 

destituída de valores. [Assim] é de importância central, quer para o desenvolvimento do Serviço 

Social, quer para o desempenho humano, que seja prestada atenção ao espirito, valores, filosofias 

e éticas, bem como às esperanças e ideias daqueles com quem os profissionais de Serviço Social 

trabalham e, ao mesmo tempo, aos valores dos próprios assistentes sociais (Organização das 

Nações Unidas, 1999). 
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A prática em Serviço Social caracteriza-se com intervenções de diferentes tipos, desde as 

intervenções institucionais às individuais. Segundo a Organização das Nações Unidas (1999) os 

profissionais de Serviço Social trabalham com os utentes a diversos níveis: ao nível do indivíduo 

e da família (nível micro); ao nível da comunidade (nível meso); e ao nível da sociedade - 

nacional e internacional (nível macro). 

Segundo Mouro (2013 in Carvalho, 2014), podemos indicar alguns exemplos destas 

diferentes práticas, desde processos associativos de idosos, com a finalidade de providenciar as 

respostas em conformidade com os seus interesses (centros de dia, centros de noite, centros de 

atividades); respostas criadas na comunidade por via de poder local, a partir dos quais se cria a 

possibilidade de serem desenvolvidas atividades de interesse coletivo e interesses individuais que 

promovam as relações de vizinhança e laços sociais na comunidade; dinâmicas de ativação de 

organismos sociais já existentes na comunidade, capazes de promoverem projetos de intervenção 

social sob a sua responsabilidade ou em parceria com outras entidades locais, que tenham como 

missão não só a promoção de uma vida ativa, como também a constituição de redes de entreajuda 

comunitária; respostas humanitárias, onde se integram as visitas ao domicílio por voluntários ou 

por entidades de segurança pública; respostas convencionais onde se insere a institucionalização 

temporária ou continuada em lares, cuidados continuados e cuidados paliativos, assim como os 

serviços de apoio domiciliário; até às respostas direcionadas, onde se podem incluir todos os 

serviços que permitem retardar a institucionalização do idoso e promovam o envelhecimento 

ativo e positivo.  

Os assistentes sociais, independentemente do contexto do seu serviço, das práticas que 

realizem e das metodologias de intervenção que utilizem, trabalham baseados no seu código 

deontológico e bastante orientados pelos princípios e ensinamentos da Federação Internacional de 

Assistentes Sociais (FIAS). Esta “foi criada em 1956 como sucessora do secretariado 

internacional permanente dos assistentes sociais, fundado em 1928. (...) os seus objetivos são 

promover o Serviço Social enquanto profissão através da cooperação e da ação a nível 

internacional, especialmente no que diz respeito às normas profissionais, formação, ética e 

condições de trabalho, e estimular a constituição de associações nacionais de assistentes sociais 

quando elas ainda não existiam; apoiar os seus membros na promoção da participação dos 

assistentes sociais no planeamento social, e formulação de políticas sociais, a nível nacional e 

internacional; estimular e facilitar os contactos entre os assistentes sociais de todos os países, e 

disponibilizar meios para discussão, e partilha de ideias, através de encontros, visitas de estudo, 

projetos de investigação e outros meios; apresentar os pontos de vista dos profissionais a nível 

internacional e colaborar com organizações governamentais e não-governamentais internacionais 

no planeamento e ação social, bem como noutras áreas que exijam experiência e conhecimentos 

especializados ao nível de Serviço Social." (Organização das Nações Unidas, 1999). 
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Independentemente de todo o meio envolvente à prática em Serviço Social, segundo a 

Organização das Nações Unidas (1999) os profissionais garantem e defendem os direitos dos 

utentes individuais ou coletivos, ao mesmo tempo que tentam satisfazer as suas respetivas 

necessidades. 

 

 

2. A intervenção do Serviço Social no envelhecimento e o conhecimento 

científico 

 

"A educação em matéria de Serviço Social destina-se a promover o desenvolvimento social e 

o ensino, formação e conhecimento de qualidade a respeito das práticas de Serviço Social, 

serviços sociais e políticas de bem-estar social, em todo o mundo." 

 

(Organização da Nações Unidas, 1999) 

 

No que respeita aos modelos utilizados pelo Serviço Social, nesta área do envelhecimento 

poderemos destacar o modelo psicossocial, o modelo de modificação de conduta, o modelo 

sistémico e o modelo de intervenção em crise (Leal, 2011). 

O modelo psicossocial utiliza uma síntese de conhecimentos científicos da psiquiatria, da 

psicanálise, da psicologia social e da sociologia que abarca os aspetos sociais, económicos, 

físicos, psicológicos e até emocionais que envolvem o processo de envelhecimento. 

O referencial teórico psicossocial corresponde à primeira forma científica do Serviço 

Social, torna-se indispensável, ao se abordar o tema desta teoria, referir nomes como Richmond 

(1922), Hamilton (1979), Holis (1972) e Freud (1923) importantes autores que através das suas 

práticas e juntando-as a outras disciplinas, foram criando as suas próprias teorias.  

Richmond em 1895 apresenta uma sistematização teórica do Serviço Social, 

desenvolvendo a ideia de que existe causalidade linear entre os problemas observados, “os 

problemas são resultado de uma única causa” (Caparrós, 1998), ou seja, o descobrimento e, 

posteriormente, o tratamento / estudo da causalidade do problema deve concluir como chegar à 

solução do mesmo.  

No estudo e intervenção no isolamento das pessoas idosas devemos ter em conta de que 

todos os fenómenos, positivos ou negativos, têm uma causa e devem ser analisadas soluções 

realista para a diminuição do mesmo. 

Hamilton (1979), por sua vez, defendia que o modelo psicossocial “se caracteriza por ter 

como objetivo administrar serviços práticos e oferecer aconselhamento de forma a potencializar e 

conservar as energias psicológicas do cliente” (Caparrós,1998). Para Gordon (1940) era 

importante, para o Serviço Social, aquilo a que dá pelo nome de casework, este possui como 
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objetivo a administração de serviços práticos que potencializavam e se convertiam em energias 

psicológicas do sujeito, assim, estas energias psicológicas associadas aos serviços práticos 

desenvolviam soluções ou reconstruções após os problemas. 

É necessário, no trabalho sobre a pessoa idosa e sobre a sua condição de isolada a criação 

de mecanismos de valorização das suas características positivas. Será através do incentivo destas 

que a pessoa idosa poderá aceitar e ultrapassar da melhor forma as suas situações de risco. 

Verificamos que o modelo psicossocial possui uma fonte teórica na psicanálise, composto 

por “conceitos que derivam da psiquiatria e das ciências sociais, com um corpo de conhecimentos 

empíricos que se desenrolam dentro do campo do casework. Caracteriza-se pela sua preocupação 

pelo bem-estar do indivíduo” (Caparrós, 1998).  

A psicanálise, em meados dos anos 20 e 30, tornou-se bastante importante para o Serviço 

Social, uma vez que, a partir dai se começou a tomar consciência de que esta proporcionava uma 

nova imagem do Homem, provia uma base científica ao Serviço Social e fornecia elementos para 

a compreensão e diagnóstico do problema e da pessoa que procurava ajuda.  

Segundo Caparrós (1998) o modelo psicossocial caracteriza-se por três elementos: “tem 

em conta aspetos psicológicos e sociais que comportam cada caso; dá uma enorme importância ao 

diagnóstico avaliativo sobre os recursos e problemas; os pontos fortes e fracos da pessoa e da 

situação; e dá extrema importância aos primeiros anos de vida e [à] introspeção que o adulto faz 

da sua família de origem (Freud)”.  

Esta consciência leva a que o assistente social na sua intervenção tenha em atenção o 

contexto socioinstitucional e comunitário em que a pessoa idosa se insere, procurando a igualdade 

de oportunidades na obtenção das respostas sociais disponíveis, tomando as decisões finais na 

intervenção e a escolha das respostas a disponibilizar o mais adaptadas à individualidade de cada 

um. 

A teoria do desenvolvimento psicossocial defende que os indivíduos passam por um 

crescimento psicológico através das suas relações com o meio onde se inserem, ultrapassando 

diversos estágios de vertente positiva e de vertente negativa.  

Erikson (1998) defende que os estágios ocorrem ao longo de toda a vida tendo 

identificado oito destes; o primeiro correspondendo à confiança/desconfiança e que ocorre 

aproximadamente durante o primeiro ano de vida (0 - 18 meses) a que deu o nome de estágio 

oral-sensorial onde a criança adquire ou não uma segurança e confiança em relação a si próprio e 

em relação ao mundo que a rodeia, através da relação que tem com a mãe (...); o segundo estágio 

equivalendo à autonomia/dúvida e vergonha, que ocorre aproximadamente entre os 18 meses e os 

3 anos e é designado de muscular-anal, caracterizado por uma contradição entre a vontade 

própria (os impulsos) e as normas e regras sociais que a criança tem que começar a integrar. É 

altura de explorar o mundo e o seu corpo e o meio deve estimular a criança a fazer as coisas de 

forma autónoma, não sendo alvo de extrema rigidez, que deixará a criança com sentimentos de 



 

54 

vergonha; o terceiro estágio, o da iniciativa/culpa, sucedido aproximadamente entre os 3 e 6 anos, 

designado de locomotor-fálico, sendo o prolongamento da fase anterior mas de forma mais 

amadurecida: a criança já deve ter capacidade de distinguir entre o que pode fazer e o que não 

pode fazer; o quarto estágio – indústria (produtividade) /inferioridade que decorre na idade 

escolar antes da adolescência (6 - 12 anos) (latência) em que a criança percebe-se como pessoa 

trabalhadora, capaz de produzir, sente-se competente. Neste estágio, a resolução positiva dos 

anteriores tem especial relevância: sem confiança, autonomia e iniciativa, a criança não poderá 

afirmar-se nem se sentir capaz; o quinto estágio, o da identidade/confusão de identidade, que 

marca o período da puberdade e adolescência, é neste estágio que se adquire uma identidade 

psicossocial: o adolescente precisa de entender o seu papel no mundo e tem consciência da sua 

singularidade. Há uma recapitulação e redefinição dos elementos de identidade já adquiridos – 

esta é a chamada crise da adolescência; o sexto estágio correspondendo à intimidade/isolamento 

e que ocorre entre os 21 e os 40 anos, aproximadamente (adulto jovem), onde a tarefa essencial é 

o estabelecimento de relações íntimas (amorosas, e de amizade) duráveis com outras pessoas. A 

vertente negativa é o isolamento, pela parte dos que não conseguem estabelecer compromissos 

nem troca de afetos com intimidade; o sétimo estágio, o da generatividade/estagnação 

desenvolvida dos 35 aos 60 anos aproximadamente (adulto) é caracterizado pela necessidade em 

orientar a geração seguinte, em investir na sociedade em que se está inserido. É uma fase de 

afirmação pessoal no mundo do trabalho e da família. Há a possibilidade do sujeito ser criativo e 

produtivo em várias áreas. Existe a preocupação com as gerações vindouras; produção de ideais; 

obras de arte; participação política e cultural; educação e criação dos filhos. A vertente negativa 

leva o indivíduo à estagnação nos compromissos sociais, à falta de relações exteriores, à 

preocupação exclusiva com o seu bem-estar, posse de bens materiais e egoísmo; o oitavo e último 

estágio, o da produtividade/desespero que ocorre enquanto pessoa idosa, a partir dos 60 anos 

(maturidade) onde é favorável uma integração e compreensão do passado vivido. É a hora do 

balanço, da avaliação do que se fez na vida e sobretudo do que se fez da vida. Quando se renega a 

vida, se sente fracassado pela falta de poderes físicos, sociais e cognitivos, este estágio é mal 

ultrapassado. Neste a pessoa idosa pode sentir integridade quando apresenta um balanço positivo 

do seu percurso vital, mesmo que nem todos os sonhos e desejos se tenham realizado, e esta 

satisfação prepara para aceitar a idade e as suas consequências, ou desespero quando consideram 

a sua vida mal sucedida, pouco produtiva e realizadora, que lamentam as oportunidades perdidas 

e sentem ser já demasiado tarde para se reconciliarem consigo mesmo e corrigir os erros 

anteriores. 
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De entre as causas possíveis para o surgimento do isolamento das pessoas idosas o 

assistente social, na sua intervenção, deverá analisar a pessoa de uma forma metódica, analisando 

o seu desenvolvimento ao longo da vida e as suas relações com os membros mais próximos da 

família, aqueles que de alguma forma possam influenciar o seu desenvolvimento positivo ou 

negativo. 

O modelo de modificação de conduta, por sua vez, é baseado nos princípios do 

“Behaviorismo” e da teoria da aprendizagem centrada no problema / comportamento, tornando as 

situações de fragilidade das pessoas idosas e os seus comportamentos sobre as mesmas como foco 

da prenoção na intervenção individual e coletiva, assim como a teoria fenomenológica de Schutz 

(1979), eliminando-se, desde início, todas as ideias já preconcebidas sobre os diferentes pontos a 

serem abordados e analisados.  

Fenomenologia trata-se da importância dos fenómenos da consciência, os quais devem 

ser estudados em si mesmos; pois tudo o que conhecemos do mundo depende desses fenómenos e 

do que interpretamos dos mesmos (Schutz, 1979). O estudo é desenvolvido, não só a partir da 

experiência pessoal, como também da experiência que deriva, de outros eus e da própria 

sociedade, no que respeita ao tema abordado e analisado.  

É importante entender as diferentes realidades de uma mesma realidade, isto é, as 

diferentes interpretações tendo em conta a visão de cada pessoa que experiência uma mesma 

realidade.  

A perceção da pessoa idosa quanto à sua condição enquanto tal, ou enquanto membro 

plenamente integrado na sua comunidade, ou mesmo quanto à sua condição de isolada pode não 

ser a mesma da sua família, dos técnicos, da comunidade onde se insere, ou até mesmo de uma 

outra pessoa idosa em situação semelhante. 

Schutz, define que a realidade é um mundo em que os fenómenos se encontram presentes 

independentemente de serem reais, ideais ou imaginários, para este, o sujeito assume que a 

realidade é compreensível a partir de conceitos comuns em que a sua compreensão é correta 

(Schutz, 1932). É necessário ter em conta, para uma melhor perceção desta teoria, que o sujeito 

corresponde a um ser que vive num mundo social e possui uma biografia própria que, por sua vez, 

deriva das suas experiências, criando “repositórios de conhecimentos disponíveis que consistem 

no armazenamento passivo de experiências” (Schutz, 1932). É através destes que o sujeito 

aprende a realidade que o rodeia e desenvolve as suas próprias interpretações, enfrentando novos 

fenómenos sem necessitar de iniciar um processo reflexivo para ordenar cada vivência que 

passam (Schutz, 1932). É preciso termos consciência de que a pessoa idosa não é um ser único de 

experiências únicas, isento de relações, o estudo da pessoa idosa deve integrá-la num espaço 

temporal, geográfico e social de forma a compreendê-la. 
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A atitude normal de um sujeito depende de tipificações de sentido comum sobre as 

dúvidas correlacionadas com esse mesmo mundo, o método fenomenológico sugere que se 

coloque de lado as tipificações e as ideologias que surgem no decorrer da vida quotidiana. Esta 

separação da consciência interna do mundo externo é chamada de Epojé (Schutz, 1932). Epojé 

“trata-se do estado de repouso mental pela qual nada afirmamos e nada negamos, explorando o 

quanto não sabemos para melhor atingirmos a imperturbabilidade”16. 

Devemos considerar uma pessoa idosa tal como ela é, com as suas singularidades e 

especificidades, não a devemos tipificar à partida de forma precipitada. 

Podemos concluir que a “fenomenologia é o estudo da consciência e dos objetos da 

consciência”, isto é, à fenomenologia interessa a forma como cada pessoa realiza o seu 

conhecimento do mundo e não o próprio mundo como existe.17 

O modelo sistémico encara os fenómenos, não de forma individual ou de causa efeito, 

mas sim numa perspetiva de análise “totalizadora” que engloba além dos fatores acima referidos, 

os aspetos materiais, culturais e de relacionamento. Neste, o assistente social tenta promover a 

mudança, não de uma forma simplesmente assistencialista ou linear, mas de uma forma 

integradora e circular, onde é envolvida toda a componente socioecónomica, psicológica, cultural, 

familiar e interpessoal da pessoa idosa. 

O Serviço Social como muitas outras ciências baseia-se e trabalha de uma forma 

sistémica, considerando que a sociedade é um conjunto de sistemas orgânicos, Bertalanffy (1975) 

acredita que a partir da teoria geral de sistemas ou teoria sistémica os diversos campos do 

conhecimento passaram a tratar os seus objetivos de estudos como sistemas, o que não foi 

diferente no campo da administração, onde um sistema é um conjunto de elementos 

interdependentes, cujo resultado final é maior do que a soma dos resultados que esses elementos 

teriam se funcionassem isoladamente, podendo ser um sistema fechado ou aberto. O sistema 

fechado ocorre sem intercâmbio com o ambiente externo; sem a existência de sistemas totalmente 

fechados; e tem saídas invariáveis, já o sistema aberto tem intercâmbio com o ambiente externo; é 

influenciado e influência o ambiente pelas entradas e saídas e adapta-se para sobreviver.18 

Segundo o mesmo autor a teoria geral dos sistemas tem como principais conceitos a 

entropia designando que todo o sistema sofre deterioração; a sintropia, negentropia ou entropia 

negativa uma vez que para que o sistema continue existindo tem que desenvolver forças 

contrárias à entropia; a homeostase correspondendo à capacidade do sistema de manter o 

                                                
16 Epojé, Consultado a 2017-10-10, disponível em http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/6044/epoche/ 

17 Fenomenologia (Wikipédia, Enciclopédia livre), consultado a 2017-10-06, disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fenomenologia 

18 Teoria Sistémica, Consultado em: 2017-12-15; disponível em: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/fisioterapia/teoria-sistemica/34550  

http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/6044/epoche/
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/fisioterapia/teoria-sistemica/34550
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equilíbrio; e a heterostase, em que toda a vez que há uma ação imprópria (desgaste) do sistema, 

ele tende a se equilibrar (Bertalanffy, 1975). 

Apesar de ter sido o biólogo Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972), o primeiro autor a 

apresentar a teoria, foi o sociólogo alemão Luhmann (1927-1998) um dos responsáveis pela 

implementação desta nas ciências sociais.19 

“Entre os princípios da teoria de sistemas, destacam-se a utilização dos mesmos conceitos 

para descrever as principais características de sistemas diferentes, a procura de leis gerais que 

facilitam a compreensão da dinâmica de qualquer sistema e a formalização das descrições da 

realidade.”20 

“Atualmente, vivemos num mundo globalmente interligado, no qual vários fenómenos 

subjacentes ao mesmo, são todos interdependentes, interligados, sistémicos. Resultando este 

paradigma numa perspetiva de um sistema vivo, dinâmico, onde os diversificados subsistemas se 

interligam. Todas as partes são fundamentais, sofrendo influências umas das outras, contribuindo 

para a construção do todo. Sendo que é através da totalidade das inter-relações das partes 

constituintes do todo, que se determina a estrutura do próprio.” (Santos, 2012). 

A pessoa idosa encontra-se integrada numa realidade diversificada com diferentes 

relações e interligações e por isso, quando se realizam trabalhos de investigação nesta área torna-

se necessário ter em atenção diversos pontos e não só o fenómeno em si. É preciso percebe-lo, 

enquadrá-lo e contextualiza-lo. 

Todos os indivíduos passam por várias fases, mais ou menos idênticas, ao longo da vida. 

Estas podem ser analisadas do ponto de vista psicológico, físico ou relacional.  

Todas as pessoas idosas passaram pela infância, juventude e fase adulta, tendo, grande 

parte delas, criado e desenvolvido uma família. O progresso desta última, a família, passa por 

várias fases de desenvolvimento, tal como qualquer indivíduo ao longo do seu percurso vital.  

Para Duvall (1997), existem oito estágios de evolução da família, desde a ideia de casais 

sem filhos, famílias com recém-nascidos, famílias com crianças em idade escolar, famílias com 

filhos adolescentes, famílias com jovens adultos, casal na meia-idade e por último o 

envelhecimento (Apêndice D). 

Hill e Rodgers (1982) identificam três critérios de identificação dos estágios do ciclo de 

vida, estes passam por “alterações no número de elementos que a compõem, alterações etárias, 

alterações no estatuto ocupacional dos elementos encarregados do sustento/suporte familiar” 

(Relvas, 2000). 

                                                
19 Teoria Sistémica, Consultado em: 2017-12-15; disponível em: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/fisioterapia/teoria-sistemica/34550 

20 Teoria Geral dos Sistemas, Consultado em: 2017-12-15, disponível em: https://conceito.de/teoria-de-

sistemas  

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/fisioterapia/teoria-sistemica/34550
https://conceito.de/teoria-de-sistemas
https://conceito.de/teoria-de-sistemas
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Uma outra forma de encarar o ciclo de vida de uma família é através da visão de Carter e 

McGoldrick (1995) estes realizaram uma interpretação tendo como base a conceção geral, 

duração e tipo de tarefas da família, desde a fase de “entre famílias: O jovem adulto 

independente; junção de famílias pelo casamento: o novo casal; família com filhos pequenos; 

famílias com adolescentes; saída dos filhos e última fase da vida da família” (Apêndice C). 

Todos os indivíduos passam por todas estas fases de evolução da família, o que varia é 

sim o modo como cada pessoa idosa passa, enfrenta e ultrapassa cada umas destas.  

Independentemente da forma como se analisa o ciclo de vida da família, todos aqueles 

que o percorrem, por obrigação, sorte, ou mesmo escolha, sentem com muito maior fervor a 

última fase, quando começam a perder, aos poucos, tudo aquilo que foram construindo ao longo 

de toda a vida e pela qual deram o seu tempo, os seus sentimentos, a sua própria vida.  

É importante também referir que a evolução de uma família depende, não só, das funções 

desenvolvidas pelos seus membros, como também, pelo relacionamento destes com a sociedade 

onde se inserem.  

A família e os seus membros têm como “funções primordiais o desenvolvimento e 

proteção dos membros (função interna) e a sua socialização, adequação e transmissão de 

determinada cultura (função externa)” (Relvas, 2000), estas funções são adsorvidas consciente ou 

inconscientemente por todos os indivíduos que formam uma família, fazendo com que vivam, em 

grande parte, em função disso, tornando mais propícia a situação de isolamento, após falecimento 

do cônjuge ou afastamento dos filhos.  

Tendo por base o supracitado, o ciclo vital de uma família “expressa e integra uma 

perspetiva desenvolvimentista: representa um esquema de classificação em estádios que 

demarcam a tal sequência previsível de transformações, diferenciando fases ou etapas no que 

alguns autores designam por “carreira familiar”” (Relvas, 2000).  

De uma forma «avaliativa» poder-se-á dizer que todo o conceito aqui apresentado sobre o 

ciclo vital da família corresponde ao exibido por uma família típica, de classe média, contudo, e 

hoje em dia cada vez mais, existem outros tipos de família, assim como diferentes fases de 

evolução da mesma, podendo haver indivíduos que se encontrem em mais do que uma fase ao 

mesmo tempo, por exemplo, podem ter um filho pequeno, ao mesmo tempo que enfrentam as 

adversidades de possuírem e educarem um filho já adolescente.  

Horner (1968, cit in Kimmel, 1980) identificou ainda a existência de 5 estádios no ciclo 

de vida; dos 0 aos 5 anos, enquanto se é Criança/jovem vivendo em casa dos pais e não existe 

autodeterminação dos objetivos pessoais; dos 15 aos 25, aquando da expansão preparatória e 

autodeterminação experimental dos objetivos pessoais; dos 25 aos 45 anos, em que o autor 

identifica a culminação: autodeterminação definida e específica dos objetivos pessoais; dos 45 

aos 65 onde é feita uma autoavaliação dos resultados das tentativas e esforços para alcançar os 

objetivos pessoais e os indivíduos com 65 anos e mais onde se observa uma realização dos 
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objetivos ou sensação de falhanço; podendo verificar-se o reaparecimento de objetivos de curto 

prazo centrados na satisfação de necessidades imediatas.21 

Para Bühler (1968 cit in Kimmel, 1980) cada fase do ciclo de vida é definida a partir de 

mudanças em termos de acontecimentos, atitudes e realizações durante o ciclo de vida e da forma 

como são geridos os objetivos pessoais de cada indivíduo.22 

Assim, a pessoa idosa poderá ser caracterizada e analisada através do seu ciclo de vida, 

uma vez que ao falar sobre a sua história de vida poderemos reconhecer quem é e como encarará 

a sua vida e o seu futuro. 

O isolamento da pessoa idosa poderá, também, estar relacionado com diversas causas 

levando a que, para melhor o compreendermos, seja necessário a realização de uma investigação 

abrangente sobre todos os componentes que podem direta ou indiretamente influenciar a realidade 

da pessoa idosa. 

O modelo de intervenção em crise, tem fortes raízes na psicologia, psiquiatria e 

psicologia social, sendo que a crise é provocada por um acontecimento de grandes proporções que 

afeta a estabilidade social dos indivíduos, podendo estar relacionado com catástrofes, ruturas 

emocionais, perdas materiais ou outros acontecimentos traumáticos, encontra-se centrado no 

“apoio à vítima” baseado na proteção, aceitação, valorização e promoção, fornecendo à pessoa 

idosa os recursos necessários para a consciencialização e rentabilização das suas forças na 

recuperação face à situação de crise em que se encontra.23 

Não se poderá falar de intervenção em crise sem entender o significado do próprio 

conceito crise.  

Esta provém da palavra grega krisis, que significa “decisão” e deriva do verbo krino, que 

quer dizer “eu decido, separo, julgo” (Moreno, Peñacoba, González-Gutierrez & Ardoy, 2003; 

Sánchez & Amor, 2005). Crise, ainda pode ser definida como um estado de desequilíbrio 

emocional do qual uma pessoa que se vê incapaz de sair com os recursos de afrontamento que 

habitualmente costuma empregar em situações que a afetam emocionalmente (Parada, 2004). 

O estado de crise é limitado no tempo, quase sempre se manifestando por um evento 

desencadeador, e sua resolução final depende de fatores como a gravidade do evento e dos 

recursos pessoais e sociais da pessoa afetada (Moreno et al., 2003). 

                                                
21 Psicologia do Adulto e do Idoso, Consultado em: 2017-12-15, disponível em: 

http://w3.ualg.pt/~jfarinha/activ_docente/psi_adid/projeccoes/1-2_ATB-TeorCicloVida_PAI-1ES.pdf  

22 Psicologia do Adulto e do Idoso, Consultado em: 2017-12-15, disponível em: 

http://w3.ualg.pt/~jfarinha/activ_docente/psi_adid/projeccoes/1-2_ATB-TeorCicloVida_PAI-1ES.pdf  

23 O Modelo de Intervenção Sistémica, Consultado a 2017-10-06, disponível em: 

http://obloghumanista.blogspot.pt/2011/06/o-modelo-de-intervencao-sistemica-no.html 

http://w3.ualg.pt/~jfarinha/activ_docente/psi_adid/projeccoes/1-2_ATB-TeorCicloVida_PAI-1ES.pdf
http://w3.ualg.pt/~jfarinha/activ_docente/psi_adid/projeccoes/1-2_ATB-TeorCicloVida_PAI-1ES.pdf
http://obloghumanista.blogspot.pt/2011/06/o-modelo-de-intervencao-sistemica-no.html
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A intervenção em crise é um procedimento para exercer influência no funcionamento 

psicológico do indivíduo durante o período de desequilíbrio, aliviando o impacto direto do evento 

traumático. O objetivo é ajudar a acionar a parte saudável preservada da pessoa, assim como seus 

recursos sociais, enfrentando de maneira adaptativa os efeitos do stresse. Nessa oportunidade, 

devem-se facilitar as condições necessárias para que se estabeleça na pessoa, por sua própria 

ação, um novo modo de funcionamento psicológico, interpessoal e social, diante da nova situação 

(Sá, Werlang & Paranhos, 2008). 

Na intervenção do Serviço Social é feito um trabalho continuo junto da pessoa idosa de 

forma a valorizar os seus conhecimentos e capacidades para enfrentar as situações de crise com 

que estes se deparam ao longo da sua vida com o objetivo de criar condições para o empowerment 

da mesma. 

A meta principal da intervenção é ajudar a pessoa a recuperar o nível de funcionamento 

que possuía antes do evento desencadeante da crise (Sá, Werlang & Paranhos, 2008). 

Segundo diversos autores existem cinco componentes fundamentais a considerar numa 

intervenção em crise, estruturada num processo de atendimento em grupo, seguindo uma 

sequência de fases ou estádios (Moreno et al., 2003; Raffo, 2005 cit Sá, Werlang & Paranhos, 

2008) como presente no quadro abaixo apresentado.  

QUADRO 2.1 - FASES/ESTÁGIOS DE UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM CRISE 

Fases Objetivos 

Estabelecer Contato 

Psicológico 

Contato para estabelecer empatia e sintonização com os sentimentos das pessoas durante uma 

crise. A tarefa principal é escutar como as pessoas em crise visualizam a situação e como se 

comunicam. Deve-se convidar as pessoas a falar sobre o evento e a escutarem-se umas às 

outras a respeito do mesmo assunto estabelecendo momentos de reflexão. As pessoas devem 

sentir-se escutadas, aceites, compreendidas e apoiadas para assim diminuir a intensidade da 

ansiedade, diminuir o sofrimento e o sentimento de solidão 

Analisar o 

Problema 

O Foco de análise centra-se em três áreas: passado imediato, presente e futuro imediato. O 

passado imediato remete aos acontecimentos que conduziram ao estado de crise (episódio de 

violência, ameaça de morte, etc.). A indagação sobre a situação presente implica nas perguntas 

de “quem, o que, onde, quando, como”. É necessário saber quem está implicado, o que 

aconteceu, quando, etc. O futuro imediato foca-se nas eventuais dificuldades que se 

estabelecem nas pessoas e suas famílias. O objetivo então, é conhecer quais são os conflitos ou 

problemas que necessitam de manejo imediato e quais podem ficar para uma intervenção 

posterior. 

Analisar as 

Possíveis Soluções 

Verificar o que as pessoas têm tentado fazer até ao momento para enfrentar o problema, assim 

como, o que podem ou poderiam fazer. Propor novas alternativas viáveis para alcançar 

soluções 

Assistir para 

Executar Ações 

Concretas 

Ajudar a realizar uma ação concreta para gerenciar a crise. O objetivo é limitado. O 

responsável pela intervenção deverá ter uma atitude facilitadora e diretiva para ajudar a 

alcançar ações concretas. 

Seguimento para 

Verificar o 

Progresso 

Colaborar com o restabelecimento das redes de apoio social que podem estar danificadas, 

prejudicadas ou destruídas por causa do acontecimento catastrófico. 

Estabelecer procedimentos que permitam o seguimento das pessoas para verificar o progresso 

pessoal, em termos psicológicos. O seguimento pode se realizar através de novos encontros ou 

por contato telefónico. O objetivo é completar o circuito de retroalimentação, ou determinar se 

alcançaram ou não as metas estabelecidas aquando do início da intervenção 

Fonte: Moreno et al., (2003); Raffo (2005). 
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Assim, a intervenção na crise é aconselhada quando existe a necessidade de intervir junto 

do indivíduo, família ou grupo após um acontecimento traumático que os colocou em 

circunstância de crise. 

As teorias relacionadas com envelhecimento poderão ser de vários tipos. Teorias 

relacionadas com as explicações naturalistas (abordagem individual), onde existe a ligação do 

envelhecimento às capacidades pessoais, físicas, psíquicas e modo de vida da pessoa idosa. 

Defendendo, em primeiro lugar, que os indivíduos geneticamente mais fortes são mais saudáveis 

e têm um envelhecimento “mais bem-sucedido”, e em segundo lugar, a ideia da responsabilidade 

individual associada à individualização da sociedade, em que se o indivíduo controla o seu 

próprio envelhecimento através de decisões individuais este será bem-sucedido (participando em 

atividades sociais e efetuar uma boa gestão da saúde e do corpo) (Carvalho, 2013). 

Relacionadas com as explicações estruturais e de interações familiares (abordagem 

familiar), em que o modo como envelhecemos está ligado aos papéis e ao tipo de interações 

dentro da família, privilegiando o cuidado informal, isto é, o cuidado por parte da família. 

(Carvalho, 2013), as teorias relacionadas com a intergeracionalidade (abordagem 

intergeracional), que representa a “dinâmica das trocas entre as diversas gerações a fim de melhor 

compreender o outro no seu horizonte existencial quotidiano, considerando raízes étnicas, sociais 

e culturais (Novais, 2008 por Carvalho, 2013), isto é, o envelhecimento é determinado pelo 

diálogo e reciprocidade, pela solidariedade entre gerações.  

As teorias de poder e do género (abordagem do género), em que a primeira enfatiza a 

autonomia e a participação na vida privada e pública como uma relação desigual de poder, 

verificada no grupo dos mais velhos em relação aos mais novos e a segunda, a relação desigual de 

poder correspondente às diferentes representações do envelhecimento, isto é, cada género é 

detentor de necessidades diferentes tornando necessárias intervenções também distintas, 

demonstram que se torna essencial as suas utilizações no que toca à intervenção não só junto das 

pessoa idosas como da sua família em que, segundo Vasconcelos, Aboim & Costa (2013) apesar 

da crescente legitimação das chamadas novas formas de família e do questionamento de uma 

ordem de género conforme à dominação masculina e ao primado naturalizante da 

heterossexualidade, a desconstrução do ideal normativo do casal heterossexual e dos estereótipos 

de género constitui ainda um desafio importante, que marca as lutas pelo reconhecimento da 

diferença e enquanto elemento central da igualdade, simbólica e material, sendo assim preciso 

questionar os significados da família, ao abrigo da pluralidade e diversidade dos arranjos 

familiares independentemente do género e da orientação sexual dos indivíduos. 

As teorias baseadas na dignidade humana e nos direitos (abordagem dos direitos e da 

dignidade humana) que se prendem com o poder de autodeterminação, ou seja, de autonomia, 

participação e escolha. Onde deverá existir justiça social e equidade.  
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Identificamos ainda as teorias que enfatizam as representações e as práticas sociais, 

assim como a abordagem da pessoa idosa no âmbito da política (abordagens do desenvolvimento 

social). Na primeira, o envelhecimento é assumido como uma construção social decorrente do 

processo de desenvolvimento e modernização das sociedades, tendo-se em conta os papéis, os 

hábitos e as significações considerando a cultura e a história de cada país ou região (Carvalho, 

2013). 

No âmbito da política, o envelhecimento é conceptualizado como um problema social que 

é necessário resolver, uma vez que a pessoa idosa corresponde a um peso no sistema de bem-estar 

social. 

Tendo em conta o referido poder-se-á afirmar que certos investigadores, para o 

estudo/investigação deste tema fundamentam-se em teorias que enfatizam uma visão positiva do 

envelhecimento, são exemplo a teoria da atividade de Havighurst de 1987, a teoria da crise de 

Gerald Caplan (1980) e a teoria da continuidade de Atchley de 1989, entre outras. 

Outros baseiam-se em teorias que enfatizam uma visão negativa do envelhecimento, 

como por exemplo a teoria da desvinculação de Cumming e Henry de 1961. 

A teoria da atividade de Havighurst de 1987 defende que o declínio das atividades físicas 

e mentais, associado à velhice é um fator determinante das doenças psicológicas e da retração 

social do idoso. O interesse em manter os mesmos níveis de atividade dos estágios anteriores da 

vida adulta contribui de forma significativa para um envelhecimento bem-sucedido. Para a 

manutenção do autoconceito positivo, em que os idosos devem substituir os papéis sociais 

perdidos com o processo de envelhecimento por novos papéis, de modo que o bem-estar na 

velhice seja o resultado do incremento de atividades relacionadas a esses novos papéis sociais. 

Esta teoria reforça a ideia do poder do pensamento positivo, para o desenvolvimento do 

propósito do senso comum de envelhecimento bem-sucedido. 

Outras teorias que enfatizam um ponto de vista positivo do envelhecimento são a teoria 

da crise de Gerald Caplan de 1980 e a teoria da continuidade de Atchley de 1989, a primeira 

segundo Fonseca (2011) atende, essencialmente, à importância que o papel ocupacional e 

profissional desempenha e que é visto como a principal instância de validação cultural e social do 

indivíduo, uma espécie de eixo em torno do qual giram as outras dimensões de funcionamento 

humano e a segunda defende que os diferentes estados do ciclo da vida são caracterizados por um 

elevado grau de continuidade sendo a adaptação dos indivíduos à velhice influenciada pela 

personalidade e estilo de vida desenvolvidos ao longo de toda a sua vida.  

Esta reconhece que o indivíduo desenvolve diversos valores, atitudes, normas e hábitos, 

que transformam a sua personalidade, e defende que a adaptação e o estilo de vida são 

determinados pelos próprios estilos de vida, hábitos e comportamentos alcançados ao longo da 

existência.  
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Segundo Neugarten (1975) os acontecimentos da vida em geral, são marcos de 

desenvolvimento pessoal e humano que devem ser entendidos numa ótica de continuidade entre o 

que se passou antes e o que se vai passar após a respetiva ocorrência. 

A teoria da desvinculação de Cumming e Henry de 1961, que dá relevo a um ponto de 

vista negativo do envelhecimento, considera como fundamento base o desvinculo, isto é, processo 

inevitável onde ocorre a quebra de muitas relações entre uma pessoa e outros membros da 

sociedade, ou onde as relações que se mantêm sofrem alteração na qualidade. 

“Assume que é favorável para a sociedade “rejeitar” determinados indivíduos que devido 

às suas limitações provocariam instabilidade no funcionamento social. À luz desta teoria, a 

velhice é considerada um problema, sendo para tal fundamental que a sociedade disponha de 

competência para “deslocar” os senescentes de situações fundamentais para situações menos 

importantes, existindo assim, de facto uma perda gradual de papéis fundamentais” (Serafim, 

2007). 

Heckhausen e Schulz (1995, 96) expuseram e desenvolveram a teoria da otimização do 

controlo primário e secundário (OPS), esta resulta da necessidade básica do indivíduo controlar 

as circunstâncias ambientais. 

O controlo primário corresponde ao controlo instrumental do ambiente para o adequar às 

suas próprias necessidades, que por sua vez, pode ser considerado controlo primário seletivo, 

correspondendo aos comportamentos e recursos de uma pessoa investidos no controlo de 

acontecimentos externos, ou controlo primário compensatório, que supõe que sejam outros 

(pessoas ou meios) a substituir a pessoa na satisfação das suas necessidades e exigências. 

O controlo secundário passa pela proteção dos próprios recursos do indivíduo para se 

poder exercer o controlo primário, este pode, também, ser controlo secundário seletivo que tem 

por objetivo aumentar e potenciar os recursos de uma pessoa para satisfazer as necessidades 

importantes, ou controlo secundário compensatório que ocorre quando o indivíduo modifica as 

suas necessidades e objetivos, ou as reavalia a fim de adaptar-se a uma nova situação deficitária. 

Gibson (1979) desenvolveu a teoria da percepção que assenta nos pressupostos de 

fatores distais e proximais. Fatores distais correspondem às condições históricas ou longitudinais 

que acompanham o indivíduo no curso da sua vida e que são relevantes no seu desenvolvimento, 

já os fatores proximais são as condições transversais ou determinantes atuais com potencial valor 

explicativo do envelhecimento ativo. 

Carstensen (1991) defendia que à medida que a pessoa envelhece vai regulando as suas 

emoções concentrando o seu funcionamento social nas relações com os mais próximos, levando 

assim ao incremento de mecanismos de controlo secundário, teoria da seletividade socio-

emocional. 
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Kahana e Kahana (1996), com a proactividade preventiva e corretiva, apresentaram o 

modelo global de envelhecimento com êxito, tendo por base de análise algumas condições 

explicativas como, os contextos históricos que influenciam os códigos de conduta envolvendo os 

recursos individuais para o envelhecimento e também influenciar a forma como o indivíduo reage 

às situações de stress ao longo da vida, os eventos stressantes antigos ou recentes, os recursos 

internos ou disposições para envelhecer bem, os recursos externos, como por exemplo, apoios 

económicos, a adoção proactiva como fator explicativo central no acomodar tanto das ações 

desempenhadas pelo indivíduo para adaptar-se, como da adoção corretiva e os resultados que 

podem derivar da qualidade de vida do indivíduo (sentido da vida, manutenção de atividades 

agradáveis). 

Bonfrenbrener (1977) com a teoria da aprendizagem social apresentava a ideia de que o 

contexto e o indivíduo podem-se agrupar em subsistemas ou níveis. o nível macro ou 

macrossocial que se refere às circunstâncias sócio históricas ao longo da vida do indivíduo que 

influenciam o seu crescimento e desenvolvimento, o nível meso que se refere à família e à 

comunidade em que o indivíduo se insere e o nível micro que se refere à pessoa como indivíduo 

biológico e agente psicológico. 

Uma teoria, também, utilizada na intervenção do Serviço Social corresponde à teoria 

cognitivo-social de Bandura (1986) que estabelece que o funcionamento do indivíduo depende 

das transações entre o ambiente, o funcionamento pessoal e a conduta do indivíduo. Ao longo da 

vida o indivíduo desenvolve reportórios básicos de conduta que influenciam a seleção e criação 

de ambientes e situações. 

A teoria sistémica ou teoria geral dos sistemas de Bertalanffy (1937), que defende que 

para conhecer um organismo vivo não basta conhecer as propriedades dos seus órgãos 

individualmente, é necessário conhecer as relações entre todos os elementos e o modo como se 

organizam entre si, isto é, não basta trabalharmos sobre a pessoa idosa e o seu problema, é 

necessário ter em conta que este se insere num contexto, manteve e mantem contactos e relações 

diversas e tem as suas próprias formas de enfrentar a sua realidade. 

O gestaltismo e terapia gestaltica de Frederick Perls, Ralph Hefferline e Paul Goodman 

(1951) que defendem que “A relação indivíduo-meio é compreendida através das noções de 

singularidade, de liberdade e de responsabilidade, e a partir da crença no potencial criativo do 

homem, no seu poder de recuperação e de transformação, na sua tendência ao equilíbrio, à 

autorregulação, ao crescimento, na sua capacidade de se construir e reconstruir na sua relação 

com o mundo, sem desconsiderar, contudo, os limites, os conflitos, as contradições, que essa 

construção pode envolver” Perls (1997), fornecendo à pessoa idosa, através das suas 

singularidades e especificidades as formas de reforçar a sua resiliência perante os obstáculos e as 

realidades da sociedade em que se inserem. 
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Importa também referir a intervenção em rede que corresponde, por exemplo, à 

intervenção junto dos idosos alargando-a para uma intervenção à comunidade, envolvendo 

pessoas significativas do meio, desde a família alargada, vizinhos, amigos, entre outros, 

orientando-se por uma metodologia de intervenção socio terapeuta, uma vez que trabalha o 

indivíduo de forma holística e em rede, permitindo implicar todos os elementos na redefinição e 

resolução das contradições e conflitos expressos pelo sintoma (Liliana Calvo, 2009). 

A intervenção em rede surge inicialmente segundo diferentes designações, tais como, 

terapia de rede e intervenção sistémica, nesta “as intervenções são alargadas a outros contextos 

que ultrapassavam o sistema familiar (idem). Hoje em dia defende-se no seio da abordagem 

sistémica a utilização de intervenção sistémica para qualquer tipo de intervenção em sistemas 

(indivíduos, famílias, grupos, redes, comunidades, etc.) com orientação sistémica.” (Guadalupe, 

2016). 

Esta intervenção fortalece as relações sociais das pessoas idosas, que por sua vez fazem 

com que estas desenvolvam mecanismos mais eficazes na prevenção do isolamento e no aumento 

de permanência nos seus lares com um período superior de autonomia. 

 

 

Ética na Prática do Serviço Social 

Para o assistente social a sua base profissional corresponde ao seu comportamento ético na prática 

em Serviço Social. Este comportamento deriva das regras correspondentes à moral, que se 

complementam com o funcionamento de circunstâncias concretas, “As normas válidas são 

obrigatórias para todos os que lhes dão validade, o ato ético (...) é uma construção pessoal” 

(Cuevas, Vázquez e Martin, 2007). 

Ladrière (2006), sugere que a ética é um dos eixos segundo os quais pode e deve ser 

analisada a existência, já Cortina (2001) defende que a ética consagra uma “moral vivida”, 

moralidades pessoais e sociais, assumidas pelas pessoas.  

O Serviço Social é uma área de conhecimento comprometida com um sistema de valores, 

teorias e práticas interrelacionais, necessita de regras de conduta, e principalmente, de conter bem 

definido o conceito de valor, correspondendo este, a princípios ideológicos e morais pelas quais 

as pessoas regem as suas ações e comportamentos.  

A ética, ao corresponder à ciência dos deveres e condutas inerentes a uma profissão, tem 

por base de definição o conceito de valor, estes deveres e condutas, especificamente no Serviço 

Social, encontram-se apresentados no código deontológico (FIAS/IFSW, 1976 citado por 

Organização das Nações Unidas, 1999). Tendo por base este Código poder-se-á afirmar que o 

Serviço Social, ao ser orientado pelo comportamento ético, deve ter em atenção o respeito pelas 
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pessoas, pelos seus direitos, opiniões, autonomia, assim como, pelas suas necessidades e 

possibilidades de integração social.  

Numa análise mais específica, podemos concluir que os assistentes sociais executam os 

frutos das políticas sociais. Consequentemente, os serviços e deveres resultantes das suas funções 

são impostos pelas políticas sociais estabelecidas pelo Governo.  

Todo o assistente social tem em consideração o código deontológico e as políticas sociais 

nas tomadas de decisão diferenciando-as tendo em conta a especificidade de cada um e o contexto 

onde este se insere. 

 

 

3. As Políticas Sociais da Velhice no Contexto das políticas públicas em 

Portugal 

 

“A manutenção no domicílio, do sénior, não pode ser levada a cabo sem a família, ou 

mesmo os vizinhos. Mas também não pode fazer-se sem apoio”  

(Neitzert, 1990)  

 

Segundo Esping-Andersen (1990) existem três modelos de Estado-Providência: o conservador ou 

continental, o liberal e o modelo social-democrata (Carvalho, 2005). 

O modelo conservador é característico de países como a Áustria, a Bélgica, a França, a 

Alemanha e a Itália, caracterizando-se por um regime de proteção social segundo o estatuto 

profissional e por uma base corporativa, já o modelo liberal é seguido por países como a 

Austrália, o Canadá, os EUA, Japão e Suíça, baseado na assistência social onde o indivíduo ou a 

família têm de fazer prova da necessidade sentida. O modelo social-democrata característico dos 

países nórdicos como a Dinamarca, a Finlândia, a Holanda, a Noruega e a Suécia, prende-se pelo 

acesso universal ao sistema e por prestações igualitárias, numa base de direitos universais 

(Carvalho, 2005). 

Portugal orienta o seu Estado-Providência pelo modelo conservador ou continental, mas 

embora o Estado seja o ator principal da proteção social, através do estabelecimento de parcerias, 

no âmbito da intervenção local, designadamente através da rede social, envolvendo a participação 

e a colaboração dos diferentes organismos da administração central, das autarquias locais, de 

instituições públicas e das instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e outras 

instituições privadas de reconhecido interesse público (Ferreira & Valduga, 2016), reparte as suas 

responsabilidades com a “família, o terceiro sector e o mercado, especialmente em áreas como os 

cuidados às pessoas idosas” (Carvalho, 2005). 
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A intervenção e as práticas do Serviço Social encontram-se presentes em várias áreas da 

vida de um indivíduo, através de redes de apoio de vários tipos. Um dos exemplos é a rede de 

cuidados continuados, cujo objetivo é acompanhar, tratar e supervisionar clinicamente doentes 

com perda de autonomia e com necessidades de reabilitação, outro exemplo, passa pela ação 

social para com as pessoas idosas através de subsistemas de ação social, como o apoio 

domiciliário, centros de convívio, centros de dia, centros de noite, centros de férias e lazer, lares, 

residências, acolhimento familiar, o programa de apoio integrado a séniores (PAII) e o serviço de 

tele-alarme, todos com o objetivo de realizar uma proteção às pessoas idosas através de respostas 

sociais, promovendo condições de autonomia e bem-estar, favorecendo sempre a sua permanência 

no domicílio e no seu meio familiar.  

Segundo Wills (1985) existem quatro tipos de apoio social, o apoio à estima (grupo de 

pessoas que contribui para o aumento da autoestima do próprio sénior), o apoio informativo 

(pessoas que estão disponíveis para oferecer concelhos), acompanhamento social (todo o apoio 

conseguido através de atividades sociais) e o apoio institucional (toda a ajuda do tipo físico).  

Ao longo dos anos 90, autores refletiram sobre as diferentes funções do apoio social, 

desde Oxford (1992), Cohen e Wills (1985), Cutrona e Russel (1990), Powell e Enright (1990) e 

Vaz Serra (1999).  

Observando os objetivos específicos de cada apoio social presente nas diferentes 

respostas sociais, poder-se-á afirmar que cada uma se encontra direcionada a cada tipo de apoio, 

assim como a cada tipo de caracterização da pessoa idosa apoiada.  

Concluímos que o serviço de apoio domiciliário corresponde a um equipamento, que 

consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e/ou pessoas que se encontrem no seu 

domicílio, em situação de dependência física e/ou psíquica e que não possam assegurar, 

temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das 

atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito 

(Segurança Social, 2016). 

Os centros de convívio (Segurança Social, 2016), por sua vez, correspondem a respostas 

sociais, desenvolvidas em equipamentos de apoio a atividades sociais, recreativas e culturais, 

organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas idosas, residentes numa 

determinada comunidade. 

Os centros de noite (Segurança Social, 2016) condizem com respostas sociais 

desenvolvidas em equipamentos que têm por finalidade o acolhimento noturno, dirigido a pessoas 

idosas com autonomia que, durante o dia permaneçam no seu domicílio e que por vivenciarem 

situações de solidão, isolamento e insegurança, necessitam de acompanhamento durante a noite.  

O acolhimento familiar (Segurança Social, 2016) para as pessoas idosas integra-as, 

temporária ou permanentemente, em famílias capazes de lhes proporcionar um ambiente estável e 

seguro.  
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Já as estruturas residenciais (Segurança Social, 2016) destinam-se ao alojamento 

coletivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos.  

As respostas de última instância e mais usuais são as de institucionalização da pessoa 

idosa em lares (Secretário de Estado da Segurança Social, 2006) que correspondem a respostas 

sociais, desenvolvidas em equipamentos, destinados ao alojamento coletivo, de utilização 

temporária ou permanente, para pessoas idosas ou outras em situação de maior risco de perda de 

independência e/ou de autonomia. 

Apesar de todo este apoio institucional, em Portugal, continua-se a privilegiar o apoio 

familiar, “A Família continua a ser uma instituição significativa para o suporte e realização 

efectiva do indivíduo” (Pimentel, 2001), “a instituição familiar é a garantia da solidariedade 

necessária aos ascendentes em situação de velhice” (Fernandes, 1997).  

Todas as políticas sociais de apoio à pessoa idosa, assim como todas as instituições que as 

colocam em prática trabalham no sentido de uma maior manutenção da pessoa idosa no seu meio 

familiar, desenvolvendo mecanismos para o aumento da autonomia e da relação afetiva entre o 

dependente e o cuidador informal. 

Segundo Ferreira & Valduga (2016) a Ação Social, em Portugal, (...) integra a política 

pública da segurança social, que de acordo com Rodrigues e Figueira (2003), é entendida a partir 

dos seus objetivos, das suas funções e de suas características. 

A política pública da segurança social encontra-se em profundo debate e alterações, as 

políticas sociais da velhice, em particular, ainda se encontram a dar os primeiros passos, mas 

demonstram a crescente preocupação por um grupo de indivíduos com necessidades especiais, 

desfavorecidos em relação a outras fações da sociedade, mas por vezes ainda com bastante 

resiliência para a produtividade. 

Para Guillemard (1988), políticas sociais correspondem a um conjunto de intervenções 

públicas que estruturam as relações entre a velhice e a Sociedade. 

Durante décadas, as reformas e outros apoios à velhice eram privilégio só de alguns, esta 

má distribuição de apoios realizou-se até à década de 70, altura em que se alterou, um pouco, a 

visão da sociedade no que concerne à velhice, que até então era associada à indigência e 

vagabundagem (Santos, 2011). 

Apesar de existirem alterações na visão da sociedade sobre a velhice, e de uma melhor 

distribuição de apoios, ainda nos anos 70, a assistência fornecida era escassa e encontrava-se 

entregue a instituições privadas, como a igreja e misericórdias (Santos, 2011). 

Ao longo dos tempos foram desenvolvidas diversas políticas de apoio, tanto aos seniores 

como a todos os elementos da sociedade que procuram e necessitam de ajuda. 
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Em 1971 foi criado um serviço de “reabilitação e protecção aos diminuídos e idosos” que 

veio substituir o já existente instituto de assistência aos inválidos, tornando o apoio mais 

generalizado, pois começou a tomar-se cada vez mais consciência da importância e das 

necessidades associadas à velhice (Santos, 2011). 

Três anos mais tarde, em 1974 o programa de ação do II Governo Provisório remete o 

problema da velhice e das suas necessidades para uma situação não prioritária, no que respeita às 

políticas sociais de adoção de novas providências na invalidez e na velhice, as medidas 

desenvolvidas prendem-se, unicamente, com a “criação de pequenas unidades residenciais para o 

acolhimento dos seniores sem família e a total remodelação dos asilos de terceira idade.” (Centro 

de Documentação e Informação do Ministério do Emprego e Segurança Social, 1974). 

Em 1976, com a entrada em vigor da nova Constituição, foram criados e consolidados 

alguns dos principais princípios de apoio à pessoa idosa. Como poderemos comprovar no Artigo 

63º (Apêndice E), no Artigo 67º (Apêndice F) e Artigo 72º (Apêndice G). 

As políticas sociais, especialmente as geronto-sociais, estão em diferentes formas de 

desenvolvimento entre países como Portugal, Bélgica, Irlanda (Apêndice H), Dinamarca, Itália, 

Alemanha, Grécia e Espanha, mas possuem uma construção em dois grandes pilares, as 

instituições de alojamento coletivo e os serviços de apoio ao domicílio para aqueles que se 

recusam a ser institucionalizados. 

As políticas sociais, encontram algum apoio no trabalho voluntário que possibilita o 

exercício da responsabilidade social individual, para uma cidadania mais participativa, segundo 

Fernandes (2002), o voluntariado é um dos “pilares da humanidade, porque expressam de dádiva, 

abnegação, generosidade”, este apoio poderá ser fornecido pelas pessoas individualmente, como 

por organizações de voluntariado, oferecendo respostas de apoio informais. 

Também na evolução das novas tecnologias se obteve grandes ajudas no melhoramento e 

crescimento do apoio à pessoa idosa. 

Em julho de 1999 o Provedor de Justiça, decidiu criar uma linha telefónica gratuita de 

apoio aos cidadãos seniores, “linha do cidadão idoso”. Esta tinha por objetivo divulgar junto dos 

cidadãos seniores informações sobre os seus direitos e sobre todos os benefícios que poderiam 

reclamar, assim como, os locais e formas de o realizar. 

Um ano antes da criação desta linha e de muitas outras políticas de apoio à pessoa idosa, 

em 1998, já o Ministro da Solidariedade Social, no seminário “Envelhecer: Um direito em 

construção”, dizia “estão a dar-se grandes transformações estruturais na sociedade portuguesa: 

transformações demográficas, económicas, sociais e culturais, de que o envelhecimento é um 

efeito e ao mesmo tempo um fator. Trata-se de um fenómeno global, que afeta não só os séniores, 

mas também as famílias, todos os meios e estratos sociais, nalgum dos quais com particular 

gravidade, colidindo com a capacidade das famílias em responder a esse desafio. É um fenómeno 

social que a todos diz respeito...” (Martins, 2006). 
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A este conjunto de políticas foi dado o nome de “políticas de velhice”, segundo 

Fernandes (1997) estas correspondem ao “conjunto de intervenções coletivas, cujo objetivo 

consiste em estruturar de forma explícita ou implícita as relações entre a velhice e a sociedade” 

(Martins, 2006). 

Os apoios que foram surgindo ao longo dos tempos em Portugal são de carácter variado, 

não só são apoios sociais, culturais, como também económicos/financeiros.  

Estes últimos são geralmente identificados como pensões (Grácio, 1999), que podem ser 

de carácter contributivo, ou não contributivo consoante o descontar ou não, por parte da pessoa 

idosa, para a segurança social. 

Os apoios identificados podem ser através de pensões sociais “prestação para os nacionais 

residentes no país que não se encontram abrangidos por qualquer regime de proteção social” 

(Martins, 2006) e de viuvez, no caso de pessoas idosas que pertencem ao regime não contributivo, 

ou em prestações mensais para as pessoas que tenham atingido a idade da reforma a fim de 

compensar a perda de remuneração do trabalho, no caso de seniores abrangidos pelo regime 

contributivo. Outros apoios direcionados para as pessoas idosas correspondem às respostas 

sociais desenvolvidas pelo Estado ao longo de alguns anos. Destas, em Portugal, poder-se-ão 

destacar os lares, centros de dia e de convívio, apoio domiciliário, acolhimento familiar e centros 

de férias. 

Entre 1996 e 2006 as instituições de apoio e acolhimento de pessoas idosas eram vistas 

como possuidoras de uma função de proteção e integração destes. Estas instituições têm a 

definição de “estruturas físicas onde se desenvolvem as diferentes respostas sociais ou estão 

instalados os serviços de enquadramento a determinadas respostas que se desenvolvem 

diretamente junto dos utentes” (Ministério do Trabalho e da Solidariedade, 2000). 

Em 1996, como forma de fazer face ao crescimento cada vez maior e mais rápido do 

envelhecimento populacional em Portugal, foi realizado um pacto de cooperação entre o Estado, a 

sociedade civil e as autarquias que pressupunha o comprometimento social por estas entidades e 

uma política social cada vez mais orientada para o welfare mix (Carvalho, 2010). 

Analisando agora resposta a resposta, podemos referir que os lares correspondem a 

“equipamentos que atendem e acolhem pessoas idosas cuja situação social, familiar, económica e 

de saúde não permite respostas alternativas e pessoas idosas em situação de risco de perda da 

independência ou autonomia, mas também ponderavam apoiar as famílias dos idosos no 

fortalecimento dos laços familiares” (Carvalho, 2010), posteriormente poder-se-á identificar as 

residências que possuem o mesmo objetivo que os lares, em Portugal a maior existência das 

mesmas é em Lisboa com as “Recolhimentos da Capital”, posteriormente foram criadas as 

residências seniores e as residências assistidas. 
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Os centros de dia são mais um exemplo das respostas sociais, “desenvolvidas em 

equipamentos, que consistem na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a 

manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar (Ministério do Trabalho e da Solidariedade, 

2000). 

Os serviços de apoio domiciliário procuram promover a autonomia e prevenir a 

dependência do sénior através de apoios no desenvolvimento de ações do dia-a-dia, sejam eles, 

atividades de tomar banho, vestir, comer ou andar, quer sejam atividades instrumentais como sair 

de casa, usar o telefone ou limpar a casa (Despacho Normativo nº62, de 1999). Estas respostas 

funcionam, normalmente, em articulação com outras respostas sociais, como os centros de dia ou 

centros de noite. 

Em meados de 1996, começam a ser criados planos de apoio aos seniores como 

complemento às respostas sociais, estes planos passam pelo Apoio Integrado a Idosos, PAII 

(Despachos Conjuntos nº259, de 21 de Agosto de 1997, nº 407, de 18 de Junho de 10998, e nº 

726, de 16 de Outubro de 1998), projetos de passes sociais, o apoio tele-alarme – STA, o centro 

de apoio a dependentes – CAD (Despacho Conjunto nº259, de 1997) e a formação de recursos 

humanos – FORHUM (Despacho Conjunto nº259, de 1997), planos no âmbito da saúde e 

termalismo. Todos estes planos/programas são financiados pelas verbas do jogo Joker criado e 

desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia (Carvalho, 2010). 

No que concerne ao apoio do ponto de vista da saúde e termalismo poder-se-á destacar o 

acesso de pessoas com menos recursos monetários a tratamentos termais disponibilizados e 

geridos pelo INATEL, este pretende “permitir à pessoa idosa com mais de 60 anos e de menos 

recursos financeiros o acesso a tratamentos termais, assim como contactar com um meio social 

diferente e prevenir o isolamento social” (Instituto da Segurança Social, 2005). 

As políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo 

Estado direta ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam 

assegurar determinado direito de cidadania de forma difusa ou para determinado segmento social, 

cultural, étnico ou económico. Estas correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou 

que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes públicos 

enquanto novos direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou 

imateriais.24 

Já as políticas sociais são as políticas desenvolvidas pelo Estado para a realização das 

prestações materiais e individuais a que os cidadãos tenham direito.  

 

                                                
24 O que são políticas públicas? Consultado a 2017-10-06, disponível em 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/coea/pncpr/O_que_sao_PoliticasPublicas.pdf 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/coea/pncpr/O_que_sao_PoliticasPublicas.pdf
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As obrigações do Estado presentes nas políticas sociais prendem-se com a proteção 

daqueles que foram atingidos com ocorrências que provocam a redução ou a perda dos meios de 

sustentação que advém de uma atividade profissional. Estas correspondem a uma garantia em 

situações económicas abaladas, devido a fatores de natureza física ou de origem profissional, isto 

é, por acidentes de trabalho, doença, velhice ou invalidez (Carreira, 1996). 

 

A pessoa idosa, a participação ativa e a cidadania 

A pessoa idosa com uma participação ativa na sociedade tem uma maior inclusão social e um 

maior sentido de cidadania. Para que a participação de todos os cidadãos seja cada vez maior é 

necessário existir formas de compensação no desempenho, no dia-a-dia, do papel de cidadão. 

 “Existe um conjunto de direitos e deveres normativamente inscritos nas estruturas sociais 

e explicitamente consagrados em documentos que expressam os grandes consensos que fundam 

os compromissos entre os membros de uma sociedade. É esse conjunto de direitos e deveres que 

confere às pessoas o estatuto de cidadãos.” (Capucha,1998). 

É olhando para a cidadania como uma das consequências diretas ou indiretas de uma boa 

integração social que se poderá afirmar que "(...) a coesão social se atinge quando se conseguem 

produzir sociedades "coesas", em que todos se insiram em padrões de vida tidos como dignos,” 

(Capucha, 1998). "A integração social não implica a anulação das diferenças, das clivagens e dos 

conflitos sociais, mas tem por base a ideia de que tais diferenças, clivagens e conflitos não 

coloquem certos grupos ou categorias sociais fora das estruturas correntes da sociedade" 

(Capucha, 1998). 

O Estado enquanto “instituição estatal, que possui uma base de prescrições jurídicas e 

sociais a serem seguidas, [que se] evidência como "casa-forte" das leis que devem regimentar e 

regulamentar a vida em sociedade”25 trabalha diariamente no desenvolvimento e implementação 

de normas cada vez mais justas para os seus cidadãos, tendo em cada as características e os 

contextos de cada um.  

O subsistema de proteção social de cidadania abrange a generalidade dos cidadãos e, em 

especial, as pessoas em situação de carência, disfunção e marginalização social, tais como (...) as 

seguintes eventualidades: (...) b) Invalidez; c) Velhice; d) Morte" (Artigo 25º - Âmbito pessoal da 

Lei nº17/2000 de 8 de Agosto do Diário da República da I Série - A, nº182 Lei nº 17/2000; Artigo 

26º - Âmbito material e) (Apêndice I e Apêndice J). 

 

 

                                                
25  Estado (Wikipédia, Enciclopédia Livre), Consultado a 2017-10-07, disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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O papel de cidadão deve ser assumido por todos e deve sê-lo da melhor forma possível, 

pois, "uma sociedade-cidadã é uma sociedade em que cada homem, cada mulher assume 

plenamente o seu papel de pessoa em contínuo crescimento e pleno exercício de cidadania" 

(Governo de Portugal, 2012). 

Cidadania pode ser interpretada, tal como já indicado anteriormente, de diversas formas 

tendo em conta quem a define assim como quem a implementa diariamente. A cidadania social 

[que] pode ser definida, em termos latos, como os direitos e deveres fixados pela lei: nas 

sociedades modernas, os programas de segurança e proteção social e os serviços de saúde e 

educação, os seguros de acidentes de trabalho e de desemprego constituem o essencial dos 

direitos da cidadania social do Estado-Providência (Mozzicafreddo, 2001). 

Segundo Falk, (2001) podemos identificar cinco formas de promoção da cidadania 

social, através da baseada na experiência do ser Humano, da que promove a identidade de um 

cidadão transnacional, da cidadania do meio ambiente baseada na necessidade de refletir sobre 

temas de consumo de combustíveis, aumento gradual da temperatura, da cidadania global, 

baseada na identidade étnica e/ou em interesses económicos comuns, na noção de continuidade 

geográfica e da cidadania activa que não está delimitada por fronteiras territoriais e associa-se à 

sociedade civil e ao Estado (...) (Ferreira, 2009). 

No seguimento da cidadania associada à sociedade civil e ao Estado, poderemos ainda 

apresentar a cidadania política, que, por sua vez, propõe duas dimensões: “a ativa e a latente 

(Ekman e Amna, 2012,). A primeira diz respeito à participação política, enquanto a segunda 

incorpora o envolvimento comunitário e moral, sem incluir necessariamente a participação, 

expressando-se no interesse e discussão de problemas comuns, identificação e sentido de 

pertença." (Carvalho, 2014). 

Torna-se cada vez mais importante a participação das pessoas idosas na vida da 

sociedade, a sua participação cívica leva a uma maior compreensão das suas realidades; a uma 

maior integração na sociedade onde se inserem; a um aumento de resiliência consequência de 

uma maior consciencialização dos direitos e deveres enquanto pessoas idosas e, 

consequentemente, um aumento da qualidade de vida de cada um. 

Devemos salientar ainda a importância das teorias que enfatizam o lado positivo do 

envelhecimento e do desenvolvimento cognitivo, físico e social da pessoa idosa para uma 

intervenção promotora de valorização desta e da prevenção do isolamento. 

        A prática em Serviço Social, os modelos de intervenção, os diferentes serviços de apoio 

social e as políticas sociais de apoio à velhice têm em vista um aumento da participação cívica 

das pessoas idosas, um aumento da relação e interligação comunitária, um aumento da autonomia 

e manutenção mais prolongada destas nos seus domicílios e uma diminuição das situações de 

isolamento.  
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

         Toda a investigação comporta quatro fases essenciais no seu desenvolvimento e 

apresentação, a fase conceptual, a fase metodológica, a fase empírica e a fase de discussão de 

resultados.  

Neste capítulo apresenta-se o desenho da investigação, definem-se os universos de 

trabalho e as amostras, sistematizam-se as variáveis e, identificam-se os métodos de recolha e de 

análise dos dados (Fortin, 2000). 

 

1. Campo empírico 

 

Este trabalho de investigação foi desenvolvido junto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

como “(…) pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública administrativa, (…).” Cuja 

tutela “é exercida pelo membro do Governo que superintende a área da Segurança Social”26 e que 

por ter uma relação protocolada com o Instituto de Segurança Social é ela que assume a ação 

social na cidade de Lisboa, e também, junto de um grupo de Instituições Particulares de 

Solidariedade Social que correspondem a “instituições constituídas por iniciativa de particulares, 

sem finalidade lucrativa, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de 

solidariedade e de justiça entre os indivíduos, que não sejam administradas pelo Estado ou por um 

corpo autárquico (…).”27 

O apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi facultado através dos Centros de Dia 

sob a alçada das Unidades de Desenvolvimento de Intervenção e Proximidade (UDIP) do Tejo, 

Alta de Lisboa, Descobertas e Marvila.  

Os centros de dia contactados a participar na investigação foram os de Telheiras, Alta de 

Lisboa, Charneca do Lumiar, Frei Contreiras, Coração de Jesus, Santo Condestável, Bairro das 

Flamengas, Quinta das Flores e Loios. 

As IPSS contactadas foram as que se encontram nos mesmos espaços de intervenção que 

os centros de dia da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. As IPSS que se disponibilizaram a dar 

o seu contributo para este trabalho foram as seguintes:   CAJIL - Centro de Apoio a Jovens e 

Idosos do Lumiar, “Instituição Particular de Solidariedade Social com acordo de cooperação 

estabelecido com o Instituto da Segurança Social, I.P., para as respostas sociais de Serviço de 

                                                
26Natureza Jurídica e Tutela da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Consultado a 2018-06-19, 

Disponível em http://www.scml.pt/pt-PT/scml/a_instituicao/ 

27Instituições particulares de solidariedade social, Consultado a 2018-06-19, Disponível em 

http://www.seg-social.pt/ipss 

http://www.scml.pt/pt-PT/scml/a_instituicao/
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apoio domiciliário (SAD), centro de dia (CD) e cantina social.”28, Centro Social da Musgueira 

que corresponde a uma “I.P.S.S. (Instituição Particular de Solidariedade Social) sob a tutela do 

Ministério da Educação e da Segurança Social, com os quais tem vários acordos de cooperação 

celebrados”29 e o Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe, “Instituição Particular de 

Solidariedade Social, sem fins lucrativos, canonicamente erecta com personalidade jurídica no 

foro canónico e cívico, pertencente à Paróquia de São Maximiliano Kolbe do Vale de Chelas”.30 

Desde início se mostrou importante estabelecer uma comparação entre as características, 

as metodologias e as intervenções entre instituições tuteladas pelo Estado e aquelas que, apesar de 

orientadas pelas políticas públicas de apoio social, têm autonomia interventiva. Esta comparação 

serviu para que o trabalho desenvolvido por ambos os lados, possa ser partilhado, debatido e 

ajustado à realidade das comunidades que servem. 

 

 

2. Método de recolha de dados 

 

O método aqui utilizado pretende expor as vontades, necessidades e realidades daqueles que 

diretamente e diariamente lidam com o fenómeno social do isolamento, colocando o investigador 

como mero ouvinte e observador das ações e reações individuais e coletivas dos diferentes 

agentes em análise tornando a pesquisa mais próxima da realidade. 

Aplicamos, tal como representado no esquema 3.1, uma abordagem qualitativa através do 

método dedutivo/indutivo, segundo o paradigma analítico e interpretativo.  

Colocamos em investigação um conjunto de perguntas que tentaremos responder no 

nosso trabalho de análise das entrevistas realizadas. Através desta análise iremos expor algumas 

realidades grupais e particulares da população idosa e das instituições que as acolhem. 

Procuramos indagar se as situações identificadas no decorrer da investigação 

correspondem a acontecimentos furtuitos ou a uma realidade recorrente nas amostras. 

Utilizamos ainda os contextos socioinstitucionais e comunitários como base para 

entendermos a ligação e relação entre todos os elementos que compõe a nossa amostra, assim 

como as diferentes reações e respostas às nossas questões. 

Através de uma análise quantitativa faremos uma apresentação da caracterização das 

amostras em estudo. 

 

                                                
28Missão (CAJIL), Consultado a 2018-06-19, Disponível em http://www.cajil.pt/index.php/quem-somos2 

29Fundação | Natureza jurídica | Governança (Centro Social da Musgueira), consultado a 2018-06-19, 

Disponível em http://www.csmusgueira.org/about/fundacaonatureza-juridicagovernanca/ 

30Acerca de Cspsmk, Consultado a 2018-06-19, Disponível em https://pt-pt.facebook.com/cspsmk.ipss 
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Pessoas Idosas Qualitativo

Tipologia de isolamento

Sentimentos e reações na abordagem à 

pessoa idosa sinalizada por terceiros

Diagnósticos de sinalização e de entrada 

da pessoa idosa nas instituições

Predisposição para a institucionalização

Seleção do tipo de apoio institucional necessitado

Quantitativo

Caracterização

Decisores

Boas	práticas	em	Serviço	Social

Fragilidades	na	criação	de	politicas	públicas	
promotoras	de	boa	prática	em	Serviço	Social

Politicas	públicas	no	domínio	dos	direitos	da	pessoa	
idosa	em	situação	de	isolamento

Políticas	públicas	promotoras	de	boa	prática	
profissional	em	Serviço	Social

Matriz	de	práticas	inovadoras	em	serviço	social	com	
pessoas	idosas	em	situação	de	isolamento

Quantitativo

Caracterização

Qualitativo

Assistentes	Sociais

Tipologia	de	Intervenção

Etapas	de	admissão	em	centro	de	dia

Posicionamento	critico	sobre	o	isolamento	da	
pessoa	idosa

Relação	entre	o	serviço	social,	a	academia	e	as	
políticas	públicas

Direitos	da	pessoa	idosa	em	situação	de	isolamento

Metodologias	de	intervenção

Politicas	públicas	no	domínio	dos	direitos	da	pessoa	
idosa	em	situação	de	isolamento

Qualitativo

Quantitativo

Caracterização

Metodologia

Doutoramento em Serviço Social

Nº de idosos em situação de 
Isolamento por centro de dia

Quantitativo        Tipologia de Idoso
Nº de respostas sociais 

Mé todo Misto

Respostas Sociais
Qualitativo      Perceções das Pessoas Idosas

Tipologia de Isolamento
Prática de Serviço Social 
Políticas Públicas
Produção de Conhecimento em 

Serviço Social 

Mé todo Dedut ivo  /   Mé todo I ndut ivo

Ana lít ico e I nterpretat ivo

ESQUEMA 3.1 – MODELO DE ANÁLISE POR AMOSTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Através da análise qualitativa iremos apresentar a perceção da pessoa idosa quanto à sua 

realidade, os seus sentimentos e reações pela abordagem do assistente social quando sinalizados 

por terceiros, os seus diagnósticos de sinalização e de entrada nas instituições, as suas 

predisposições para a institucionalização, as suas escolhas quanto aos diferentes tipos de apoio 

que acreditam necessitar e a tipologia de isolamento identificada por cada um deles, a perceção 

do assistente social quanto à sua tipologia de intervenção, às etapas de admissão de uma pessoa 

idosa numa instituição, ao seu posicionamento crítico sobre o isolamento da pessoa idosa e sobre 

a relação entre o Serviço Social, a academia e as políticas públicas, aos direitos da pessoa idosa 

em situação de isolamento, às suas metodologias de intervenção e às políticas públicas no 

domínio dos direitos da pessoa idosa em situação de isolamento, apresentaremos também a 

perceção dos decisores quanto às boas práticas em Serviço Social, às fragilidades na criação de 

políticas públicas promotoras de boa prática, às políticas públicas no domínio dos direitos da 

pessoa idosa em situação de isolamento, às políticas públicas promotoras de boa prática 

profissional em Serviço Social e para a criação de uma matriz de práticas inovadoras em Serviço 

Social com pessoas idosas em situação de isolamento. 

O método dedutivo corresponde à elaboração, por parte do investigador, de pressupostos 

teóricos ou de hipóteses baseadas em princípios científicos através do raciocínio dedutivo, já o 

método indutivo corresponde às tentativas do investigador em formular explicações através da 

observação de tendências, padrões ou associações entre os fenómenos em estudo (Fortin, 2000). 

O método indutivo desenvolve-se em três etapas, realiza a observação dos factos ou 

fenómenos, procura a relação entre cada facto observado, e cria uma generalização das relações 

descobertas.  

Tendo em conta o supracitado deve-se certificar a veracidade dos fenómenos através da 

certificação de que é, verdadeiramente necessária, a relação que se encontra a executar, do 

assegurar de que os fenómenos sejam idênticos e, por fim, não perder de vista o aspeto qualitativo 

dos fenómenos em análise (Lakatos, 2003). 

De uma forma mais pragmática podemos referir que a grande diferença entre o método 

indutivo e o método dedutivo, é o facto de o primeiro corresponder a um levantamento particular 

para o alcance de respostas mais gerais, ou seja corresponde a uma dimensão objetiva da 

investigação, e o segundo, pelo contrário, partir da análise de uma situação geral para se chegar a 

um resultado mais particular, correspondendo a uma dimensão subjetiva. 

O método analítico e interpretativo leva-nos a identificar as ligações entre fenómenos 

particulares e o contexto social onde se inserem, estabelecendo as ligações entre as ações sociais e 

o sistema de relações sociais que forma a sociedade no geral (Dias, 2008 in Santos, 2011).  
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3. Universo e Amostra 

 

O Universo é constituído pelos assistentes sociais, pessoas idosas e dirigentes sociais da região de 

Lisboa e Vale do Tejo incluindo Autarquias e Serviços Sociais Públicos e Privados de 

Solidariedade Social (IPSS) dirigidos a pessoas idosas. 

          Constituímos três amostras, uma composta por assistentes sociais a desempenharem 

funções em Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e de Instituições Particulares 

da Solidariedade Social da área metropolitana de Lisboa com prática na intervenção em situações 

de isolamento nos Serviços Institucionais onde se inserem, outra por decisores, membros 

pertencente à Comissão de Segurança Social e do Trabalho e da Comissão Eventual para a 

Revisão Constitucional, Presidentes da Associação de Profissionais de Serviço Social, 

presidentes, fundadores e dirigentes de Instituições Particulares de Solidariedade Social e 

dirigentes de centro de dia da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Administração Central e 

Administração Local) e outra ainda por pessoas idosas (com diagnósticos de isolamento). 

Realizámos entrevistas em nove centros de dia pertencentes à Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa (“a primeira Santa Casa a ser criada em Portugal, no ano 1498, sedo considerada uma 

pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública” (Ferreira, Monteiro e Daniel, 2016)) e três 

centros de dia pertencentes a Instituições Particulares de Solidariedade Social (“peso aproximado 

de 87% relativamente ao total das respostas sociais para idosos (Caetano, 2012 in Ferreira, 

Monteiro e Daniel, 2016)) (Anexo A, Anexo B). Foram inquiridos noventa e quatro indivíduos na 

totalidade. 

Desta totalidade, sessenta e sete foram realizadas a pessoas idosas, treze a assistentes 

sociais e catorze a Decisores, apesar de tentarmos ter uma maior abrangência das amostras não foi 

possível pelo facto de terem sido anuladas dez de pessoas idosas, duas de assistentes sociais e 

duas de Decisores por perda das entrevistas, ou pelos inquiridos não cumprirem os critérios de 

categorização (por exemplo, no caso das pessoas idosas, não terem idade igual ou superior a 65 

anos, ou pelo facto do diagnóstico de entrada não ser o isolamento apesar de no momento da 

entrevista serem considerados, pelos técnicos, como estando nessa situação). (Anexo C, Anexo D 

e Anexo E) 

Das dez entrevistas às pessoas idosas anuladas oito são de utentes da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa e duas são de utentes de IPSS (Anexo F), correspondendo a cerca de 17% 

dos inquiridos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a 11% dos inquiridos das IPSS. 

Assim, dos quarenta e oito inquiridos na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e dos 

dezanove nas IPSS, serão considerados para análises somente quarenta pela Santa Casa da 

Misericórdia e dezassete pelas IPSS. (Anexo F e Anexo G)  

Das entrevistas anuladas aos assistentes sociais e aos Decisores não existe relevância na 

instituição de pertença. 
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Pessoas Idosas31 

Foram entrevistadas 57 pessoas idosas a frequentar centros de dia32 da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa e das IPSS sediadas na mesma zona de intervenção que aceitaram participar. 

Correspondem a indivíduos com idades iguais ou superiores a 65 anos e que estando a viver só ou 

com outros indivíduos foram sinalizados ou diagnosticados na sua entrada para a instituição como 

estando numa situação de isolamento, as mesmas foram selecionadas pelos assistentes sociais que 

desempenham funções nas suas instituições de acolhimento. 

No quadro abaixo apresentado (Quadro 3.1) tal como no quadro 3.2 podemos observar 

que o número de pessoas idosas entrevistadas na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é superior 

ao número de inquiridos nas IPSS, contudo pode-se também perceber que o universo de utentes a 

usufruir da resposta Centro de Dia na Santa Casa é bastante superior ao que usufrui da mesma 

resposta nas IPSS em estudo. 

 

QUADRO 3.1 - NÚMERO DE UTENTES DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA E NÚMERO 

DE INQUIRIDOS EM CADA EQUIPAMENTO 

 Freguesias Equipamentos Respostas Universo 
Utentes 

Entrevistados 

Alta Lisboa 

Lumiar 
Centro Comunitário de 

Telheiras                                     
Centro de Dia 70 9 

Santa Clara 

Centro Desenvolvimento 

Comunitário da Charneca 
Centro de Dia 71 4 

Centro Dia do Alto do 

Lumiar 
Centro de Dia 44 4 

Descobertas Campo de Ourique 
Centro Dia Santo 

Condestável 
Centro de Dia 109 5 

Tejo 

Estrela 
Centro Dia Frei Miguel 

Contreiras 
Centro de Dia 52 5 

Santo António 
Centro Dia Coração de 

Jesus e S. José 
Centro de Dia 29 6 

Marvila Marvila 

Residência e Centro Dia da 

Quinta das Flores                  
Centro de Dia 65 4 

Centro Social Comunitário 

do Bairro da Flamenga 
Centro de Dia 56 5 

Centro Desenvolvimento 

Comunitário Bairro dos 

Lóios 

Centro de Dia 176 6 

Total de Utentes 672 48 

Fonte: Elaboração Própria, Dados fornecidos pelas instituições 

                                                
31 Os dados aqui presentes podem ser consultados nas tabelas anexas da página XXII à XXIX 

32 O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um 

conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar. (Bonfim & 

Saraiva, 1996) 
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QUADRO 3.2 - NÚMERO DE UTENTES DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL E NÚMERO DE INQUIRIDOS EM CADA EQUIPAMENTO 

Local Equipamentos Universo  Utentes Entrevistados 

Alta de Lisboa CAJIL 50 9 

Alta de Lisboa Centro Social Musgueira 60 5 

Marvila Centro Social Paroquial Maximiliano Kolbe 75 5 

Total de Utentes 185 19 

Fonte: Elaboração Própria, Dados fornecidos pelas instituições 

 

 Estas apresentam uma média de idades de cerca de 80 anos, variando entre os 65 e os 96 

anos, a maioria tem idades entre os 75 e os 85 anos. 

No que respeita ao género a maioria das pessoas idosas são do sexo feminino. 

Ao analisarmos, o género dos inquiridos relacionado com as suas idades, podemos 

perceber que as pessoas idosas mais figurativas são do sexo feminino e têm idades entre os 75 e 

os 85 anos, também as do sexo masculino têm, maioritariamente, idades entre os 75 e os 85 anos, 

não foram entrevistadas pessoas idosas do sexo masculino com idade superior a 85 anos. 

De forma comparativa podemos afirmar que tanto os utentes da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa como os das IPSS em estudo são maioritariamente do sexo feminino. 

Comparando as idades das pessoas idosas entre Instituições podemos perceber que os 

utentes das IPSS têm, maioritariamente, idades compreendidas entre os 75 e os 85 anos já os da 

Santa Casa da Misericórdia, um pouco mais velhos, com idades compreendidas entre os 85 e os 

95 anos. 

A pessoa idosa mais velha de entre as entrevistadas, com mais de 95 anos, recebe o seu 

apoio na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, sendo que as mais novas pertencem também a 

esta Instituição. 

 Nas IPSS em estudo o grande número de inquiridos centra-se no sexo feminino com 

idades entre os 75 e os 85 anos enquanto que na Santa Casa da Misericórdia existem duas 

manchas a salientar, ambas referentes ao sexo feminino, mas uma correspondente às pessoas 

idosas com idades entre os 65 e os 75 anos e a outra entre os 85 e os 95 anos. 

 Analisando a caracterização dos inquiridos masculinos podemos salientar de que, em 

ambas as instituições, a maioria tem idades entre os 65 e os 75 anos. 

No que corresponde ao estado civil das pessoas idosas entrevistadas, a maioria são 

viúvas. Sendo que existe ainda inquiridos solteiros e divorciados. 

O número de pessoas idosas divorciadas, apesar de inferior, é ainda significativo em 

termos comparativos com as solteiras. 

Todas as pessoas idosas entrevistadas tiveram ou continuam a ter uma experiência de 

vivência a sós. O período em que se encontram nesta situação varia em intervalos inferiores a 5 

anos e superiores a 20, sendo este último a realidade do menor número de inquiridos. 
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A maioria encontra-se a viver só num período entre os 10 e os 15 anos. 

De salientar que existem ainda, apesar de uma grande minoria, pessoas idosas a usufruir 

dos serviços de centro de dia que não vivem sós, mas que pelas suas condições de vida e de 

relações interpessoais são consideradas como estando em situação de isolamento. 

A grande maioria dos inquiridos são viúvos que vivem sós há menos de cinco anos, 

devemos reforçar que não foram realizadas quaisquer entrevistas a pessoas idosas divorciadas a 

viverem sós há menos de cinco anos nem há mais de 20. 

Também os viúvos que vivem sós, há um período compreendido entre os 5 e os 10 anos 

estão bastante representados seguindo-se, com diferença de um inquirido, os divorciados a 

viverem sós há dez ou quinze anos. 

De evidenciar que o número de pessoas idosas diminui quanto maior o período de tempo 

de vivência a sós, excetuando as solteiras e divorciadas que vivem nessas condições há dez ou 

quinze anos. 

Se analisarmos os dados acima referidos comparando-os entre instituições devemos 

salientar o facto de que o maior número de inquiridos dizer respeito aos viúvos(as) entre os 75 e 

os 85 anos das IPSS em estudo, seguidos pelos viúvos(as) com a mesma idade a usufruir do apoio 

da Santa Casa da Misericórdia. 

A maior porção de divorciados é composta por pessoas idosas com idades entre os 65 e os 

75 anos e utentes da Santa Casa da Misericórdia. 

A pessoa idosa entrevistada com mais de 95 anos é viúva e é apoiada pela Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa. 

No que respeita às pessoas idosas solteiras encontramo-las em maior número com idades 

entre os 75 e os 85 anos na Santa Casa da Misericórdia. 

Analisando as características não fisiológicas das pessoas idosas, podemos apresentar os 

seus diagnósticos de sinalização, desde o isolamento, às dependências físicas, psicológicas e 

económicas e até aos conflitos familiares.  

No caso deste estudo a maioria, com algum destaque, foi sinalizado por questões de 

isolamento e uma pequena minoria por questões financeiras, já o número de sinalizados por 

questões de dependência física e o de sinalizados por questões de dependência psicológica (bases 

clínicas) partilham uma mesma percentagem. 

As pessoas idosas dos centros de dia da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foram 

maioritariamente sinalizadas por questões de isolamento, assim como as pessoas idosas das IPSS 

em estudo.  

Nos utentes da Santa Casa é superior a dependência física no que respeita ao diagnóstico 

de sinalização do que a dependência psicológica, já nas IPSS esta caracterização inverte-se. 

(Anexo O) 
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Na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa identificam-se diagnósticos de sinalização 

como dependência económica e conflitos familiares que não se encontram presentes nas pessoas 

idosas das IPSS.  

Tendo em conta o agente da sinalização podemos afirmar que das pessoas idosas a 

frequentar os centros de dia participantes 42,1% foi sinalizada por instituições de saúde. 

Outras fontes de sinalização reconhecidas são a família, amigos/vizinhos, outras 

instituições e a própria Santa Casa da Misericórdia. Existindo ainda pessoas idosas que se 

apresentam junto dos centros pela sua própria vontade. 

De destacar que as maiores taxas de sinalização de pessoas idosas aos centros de dia 

encontram-se no apoio formal, isto é, nas instituições, sendo a sinalização pela rede de vizinhança 

bastante reduzida. 

O número de sinalizações por familiares é bastante próximo ao número de pessoas idosas 

que toma a decisão de pedir apoio, também os constantes recenseamentos organizados pela Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa estão a dar frutos identificando e sinalizando uma taxa idêntica à 

sinalizada por familiares. 

Em ambas as Instituições a maioria das sinalizações foi realizada por Instituições de 

Saúde.  

Nas IPSS as sinalizações mais frequentes para além das feitas pelas Instituições de Saúde 

são as realizadas por outras instituições sociais enquanto que essa sinalização na Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa apresenta uma taxa relativamente baixa.  

A sinalização pela própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa leva a que os utentes 

venham a usufruir dos seus serviços.  

A taxa de sinalização feita pelo próprio é superior nos utentes da Santa Casa do que os 

que se apresentam nas IPSS.  

Por sua vez, a taxa de sinalização por familiares e por amigos ou vizinhos é superior nas 

IPSS do que na Santa Casa da Misericórdia, apesar destes últimos serem em maior número que os 

primeiros. 

Analisando os diagnósticos de entrada nas instituições de apoio social concluímos que, 

apesar de todos eles terem um diagnóstico de entrada por questões de isolamento, têm também 

outros diagnósticos associados.  

Podemos encontrar como causa de entrada nas instituições a dependência psicológica, a 

dependência física, as condições de saúde, as condições económicas, os conflitos familiares e o 

isolamento. 

 Analisando os diagnósticos de entrada por instituição podemos perceber que o 

diagnóstico de isolamento é o identificado em ambas as instituições. 

 Os diagnósticos de condições económicas e de conflitos familiares só são apresentados 

pelos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
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 A dependência física e as condições de saúde são dois diagnósticos também identificados 

por uma taxa elevada de utentes em ambas as instituições, sendo o primeiro diagnóstico o que 

apresenta uma taxa de identificação superior em cada uma delas. 

 O diagnóstico de dependência psicológica é apresentado com maior frequência nas IPSS 

do que na Santa Casa da Misericórdia. 

Após a entrada na instituição podemos afirmar que das pessoas idosas a usufruir dos 

centros de dia apresentam permanências diferentes no que toca ao período em que se encontram a 

receber apoio. 

A maioria deu entrada na instituição há menos de 5 anos, mas também as pessoas idosas 

que deram entrada há um período de 5 a 10 anos se encontram em grande número. 

No que toca aos diagnósticos de entrada das pessoas idosas nas instituições de pertença 

tendo em conta o período de tempo em que já se encontram a usufruir das mesmas podemos 

concluir que a maioria, independentemente do ano de entrada na Instituição apresentou situações 

de isolamento como diagnóstico de entrada.  

A dependência física corresponde ao segundo diagnóstico mais identificado, apesar de só 

surgir em pessoas idosas com menos de cinco anos de usufruto da instituição de pertença ou com 

um máximo de quinze anos. 

Os conflitos familiares e as condições económicas correspondem a diagnósticos de 

entrada com menor número de identificações independentemente do ano de entrada na instituição. 

 A maioria das pessoas idosas entrevistadas encontra-se a usufruir de apoio institucional à 

menos de cinco anos, usufruem dos serviços da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e deram 

entrada na Instituição por razões de isolamento. Em segundo lugar encontramos pessoas idosas a 

usufruir dos serviços das IPSS num período entre os cinco e os dez anos por questões de 

isolamento. Os restantes inquiridos dividem-se um pouco de uma forma equitativa entre as 

instituições no que respeita ao período de tempo em que usufruem dos serviços destas e do tipo de 

diagnóstico de entrada. 

Apesar de analisarmos pessoas idosas que desfrutam do apoio de centros de dia podemos 

conferir que existem indivíduos que usufruem de mais do que uma resposta social. 

O apoio domiciliário e o centro de convívio são duas das respostas também usufruídas 

pelos inquiridos, sendo a primeira a mais desfrutada. 

Podemos concluir que nenhum dos inquiridos usufrui de apoios económicos, voluntários 

ou de cuidados de saúde de forma gratuita. 

Depois do apoio de centro de dia é o apoio domiciliário o que é usufruído por um maior 

número de pessoas idosas, havendo quem usufrua de ambos. Podemos ainda afirmar que 

nenhuma das pessoas idosas que usufrui de centro de convívio recebe apoio domiciliário. 

Todas as pessoas idosas a usufruir do apoio das IPSS encontram-se em Centros de dia 

sem qualquer outro tipo de resposta social. 
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Das pessoas idosas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a maioria usufruiu de centro 

de dia juntamente com o apoio domiciliário prestado pela Instituição. Um pequeno número 

usufrui também de centros de convívio.  

É tendo em conta a apresentação dos dados caracterizadores das pessoas idosas por 

instituição que conseguimos determinar as convergências e divergências entre as perceções e auto 

perceções do conceito de isolamento social na pessoa idosa, das suas condições enquanto tal e das 

necessidades identificadas tanto pelos próprios como pelos Assistente Sociais que os acolhem. 

 

 

Assistentes Sociais33 

A amostra dos assistentes sociais é composta pelos profissionais de serviço social a 

desempenharem funções na Santa Casa da Misericórdia e nas três IPSS. 

Os nove centros de dia da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa são compostos por 

oitenta e um funcionários onde nove são assistentes sociais, já nos três centros de dia das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social com oitenta funcionários, quatro são assistentes 

sociais. 

Tal como nas pessoas idosas o número de assistentes sociais inquiridos é superior na 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que nas IPSS, e mais uma vez a razão prende-se com o 

facto de existirem mais assistentes sociais no primeiro que nos segundos. 

Do total de onze entrevistas validadas a assistentes sociais, sete foram realizadas a 

técnicos que desempenham funções na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e quatro que 

desempenham funções nas IPSS que participaram.  

Podemos reconhecer que estes, independentemente da instituição de pertença, têm alguns 

anos de experiência, uma vez que a maioria desempenha funções na área de ação social entre 10 a 

15 anos ou há mais de 20 anos. Repartindo-se os restantes assistentes sociais por períodos 

inferiores a cinco anos e até 10 anos de experiência e entre 15 a 20 anos. 

Na caracterização dos assistentes sociais em que todos se identificam como tal, existe um 

leque muito diferenciado de profissionais no que toca ao período de tempo em que desempenham 

funções, sendo a maioria assistentes sociais há um período compreendido entre os 10 e os 15 anos 

de serviço. Também aqueles que desenvolvem funções há um período de 5 a 10 anos têm uma 

representação significativa. 

Dos que desempenham funções de assistente social há menos de 5 anos, num período 

compreendido entre os 5 e os 10 anos, os 10 e 15 anos e mais de vinte anos mantêm as suas 

funções no mesmo local em que iniciaram a sua vida profissional. 

                                                
33 Os dados aqui presentes podem ser consultados nas tabelas anexas da página XXIX à XXXII 
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 O período de funções dos assistentes sociais na instituição de pertença varia pouco do 

período em que os mesmos se encontram a desempenhar funções na área de ação social. 

Há, contudo, a exceção dos que desempenham funções entre 15 a 20 anos que 

demonstraram ter, durante este período, mudado de instituição. 

A maioria dos assistentes sociais a desempenharem funções na Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, fazem-no há um período entre os cinco e os dez anos ou há mais de vinte 

anos mantendo-se na área Social desde o início da carreira.  

Nas IPSS os assistentes sociais desempenham funções há menos de cinco anos, há um 

período de cinco a dez anos ou há mais de vinte anos nestas instituições, iniciando as suas 

funções na ação social desde aí. São exceção os que desempenham funções nas IPSS há menos de 

cinco anos, uma vez que desempenham funções na ação social há um período entre os cinco e os 

dez anos.  

Também os que desempenham funções na Santa Casa da Misericórdia há um período 

entre os 10 e os 15 anos já desempenham funções na área de ação social há mais tempo, entre 

quinze a vinte anos.  

Todos os assistentes sociais inquiridos têm como formação académica uma licenciatura 

em Serviço Social sendo que alguns deles apresentam ainda uma formação suplementar, como 

pós-graduações e mestrados.  

A formação académica não difere muito entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e 

as IPSS, todos os assistentes sociais têm formação de Licenciatura na área da Ação Social e um 

número considerável destes detém uma formação complementar também nessa área. 

O trabalho desenvolvido junto dos assistente sociais inquiridos, independentemente das 

suas Instituições de pertença, permitiu-nos demonstrar se o contexto sócio institucional e 

comunitário da pessoa idosa em situação de isolamento determina a metodologia de intervenção 

desenvolvida por estes na comunidade. 

 

Decisores34 

 

Foram também inquiridos decisores na área da intervenção social, catorze no total. 

 Quanto à profissão dos decisores encontramos membros de Direção/Coordenação na 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Direção/Coordenação em IPSS e Direção/Coordenação em 

outras instituições, sendo que a maioria desempenha funções de Direção/Coordenação na Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa.  

                                                
34 Os dados aqui presentes podem ser consultados nas tabelas anexas da página XXXII à XXXIV 
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Não foram inquiridos decisores membros de Direção/Coordenação em Instituições não 

sociais.  

O período de desempenho de funções destes na área de ação social é bastante variado 

desde os que o desempenham há menos de 5 anos até aos que o desempenham há mais de 20 

anos. Sendo uma pequena maioria os que têm uma vasta experiência de mais de 20 anos.  

Já o período em que o decisor desempenha funções na sua instituição de pertença atual 

varia muito pouco, a maioria trocou de instituição nos últimos cinco anos ou entre os últimos 10 a 

15 anos. 

A temporada a desempenhar funções enquanto decisor político diminui em alguns casos 

em relação ao supracitado, uma vez que só uma pequena percentagem desempenha funções 

decisoras há mais de 20 anos. A maioria desempenha-as há menos de 5 anos ou há num período 

compreendido entre 10 a 15 anos. 

A perceção da realidade apresentada pelos Decisores inquiridos deu-nos a possibilidade 

de estabelecer a relação entre as práticas de Serviço Social e a produção de conhecimento para a 

conceção de políticas públicas no domínio dos direitos das pessoas idosas em situação de 

isolamento. 

 

 

4. Técnicas de Recolha e Tratamento de Dados 

 

Nesta investigação, numa primeira fase foram analisados os processos pessoais das pessoas idosas 

(dossier individual do sujeito), com a finalidade de alcançar o máximo de informação pessoal, 

mesmo aquela a que os próprios se sentem mais apreensivos em falar, esta análise teve como 

principal objetivo a seleção dos inquiridos a partir das propostas apresentadas pelos assistentes 

sociais. Foi realizada também uma análise documental às leis, políticas e documentação 

especifica referente às políticas públicas; aos planos de intervenção do assistente social e às bases 

metodológicas utilizadas na mesma, de forma a criar bases solidas de conhecimento sobre a cada 

uma destas áreas. 

Posteriormente planeámos um conjunto de questões a colocar aos assistentes sociais e 

Idosos de forma semiestruturada (Anexo H e Anexo I), e de forma aprofundada, no domínio das 

políticas públicas, a dirigentes de Serviços Sociais (presidente da Associação de Profissionais de 

Serviço Social) e decisores (vereadores de ação social em Autarquias, deputados e elementos do 

Instituto de Segurança Social). (Anexo J) 
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As primeiras (entrevistas semiestruturadas) correspondem a técnicas de recolha de dados 

sobre as perceções e sentimentos dos inquiridos no que respeita ao fenómeno em estudo. 

Para a realização destas foi necessário ter em conta três pontos fulcrais (Lorraine Savoie-

Zajc, 2003); de que a entrevista seja uma unidade de sentido, ou seja, deve ser uma “conversa” 

entre ambos os lados, inquirido e entrevistador, que a perspetiva do outro tem de ser sempre vista 

com algum sentido, tendo por base o interacionismo simbólico, em que o ser humano é visto 

como um organismo ativo que se envolve em atividades por possuir um “eu” que lhe permite 

tratar e dar sentido à informação que lhe é transmitida, e por fim, o conhecimento da natureza da 

realidade em constantes mudanças, tornando a interação verbal e social da entrevista bastante 

situacional e condicional da mesma. 

Qualquer entrevista deve ter uma preparação com base numa planificação de um esquema 

de entrevista, numa explicação ao inquirido em que consiste o estudo e o porquê deste ter sido 

selecionado, na indicação do tempo de duração previsto para a entrevista, e por fim, num 

conhecimento prévio quanto a aspetos técnicos, ambientais e temporais da entrevista.  

Tentamos recolher, na análise das mesmas, as perceções, sentimentos e opiniões que os 

inquiridos têm sobre o tema estudado, o grau de importância dada pelos mesmos ao assunto em 

estudo e a própria linguagem não-verbal. 

No que respeita às entrevistas semiestruturadas, estas permitiram ao entrevistador ir 

adaptando o seu esquema de entrevista consoante o decorrer das mesmas. 

As entrevistas aprofundadas, por sua vez, correspondem às sessões em “que o 

entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido e em que as perguntas feitas ao 

indivíduo são predeterminadas. (...) realizam-se de acordo com um formulário elaborado e são 

efetuadas de preferência com pessoas selecionadas de acordo com um plano. 

Nestas, o pesquisador não é livre para adaptar as suas perguntas, de alterar a ordem dos 

tópicos ou de fazer outras perguntas. (Lorraine Savoie-Zajc, 2003) 

Tendo em conta as técnicas de tratamento de dados nesta investigação utiliza a análise de 

conteúdo e uma análise quantitativa sobre variáveis de categorização sociodemográfica e sobre as 

variáveis obtidas a partir da análise de conteúdo. Para esta última (apoiada no software e 

estatística SPSS) é utilizada uma análise descritiva, bem como o teste de independência Qui-

Quadrado para aferir se a relação entre as variáveis qualitativas é significativa. 
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QUADRO 3.3 - TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS 

Técnicas 

Utilizadas 

Modo de aplicação, Atores envolvidos e 

Fontes de recolha de informação 
Objetivos 

Método de 

Investigação onde 

foi utilizado 

Técnica focal 

Ocorrem ocasionalmente, em especial 

com os técnicos e com os próprios idosos. 

São conversas que apesar de não 

possuírem características formais, são em 

geral portadoras de grande riqueza. 

Possibilitam a recolha de dados, alcançada de 

forma imediata e sem formalidade. Como por 

exemplo: Opiniões, percepcionar perspectivas, 

etc. 

Método 

Qualitativo, 

Analítico e 

Interpretativo 

Análise 

Documental 

Seleção e leitura de conteúdos 

relacionados com a problemática do 

envelhecimento, dos Direitos Humanos, 

do isolamento, da prática em Serviço 

Social e das políticas públicas de 

intervenção com a pessoa idosa. 

Leitura e análise de materiais de suporte 

aos modelos de intervenção dos técnicos. 

Técnica fundamental que permite adquirir os 

conhecimentos necessários à construção do 

quadro de referência teórico, sendo a base para 

a compreensão e interpretação de todos os 

dados recolhidos, através das restantes 

técnicas. 

Método 

Qualitativo e 

Indutivo 

Entrevistas 

Semiestruturadas 

e Entrevistas 

Aprofundadas 

Realização de entrevistas aos técnicos de 

Serviço Social, a indivíduos com idades 

iguais ou superiores a 65 anos (pessoas 

idosas) e a decisores  

Através da sua aplicação tenta-se adquirir uma 

perspectiva especializada e familiarizada com a 

realidade em análise, e perspectivas 

individualizadas dos próprios atores sujeitos ao 

fenómeno em estudo. 

Método 

Quantitativo, 

Qualitativo e 

Dedutivo 

Fonte: Elaboração Própria 
 

 

5. Procedimentos Metodológicos 

 

Este trabalho de investigação teve uma duração de quatro anos letivos passando por diversas 

etapas. 

Numa primeira fase foram avaliadas diversas áreas de interesse e após decisão referente 

ao tema a seguir foram delineadas as primeiras estratégias de análise. 

Com um tema e uma orientação estratégica para o desenvolvimento do projeto foi 

colocada à aprovação dos órgãos competentes. 

Ultrapassadas as fases iniciais encetou-se os contactos com os organismos, pessoas e 

instituições dos quais se pretendia obter apoio na investigação (Anexo K e Anexo L). 

As primeiras abordagens foram feitas junto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que 

prontamente respondeu ao requerido após reunião de apresentação do projeto. 

Nesta reunião foram debatidos alguns pontos e ajustados certos objetivos e posições (por 

exemplo readaptadas algumas perguntas dos inquéritos). 
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Foram delimitadas áreas geográficas do domínio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

ficando definidas quatro áreas principais, Alta de Lisboa, Descobertas, Tejo e Marvila. 

Dentro destas quatro áreas delimitadas foram selecionados dez Centros de Dia, o Centro 

Comunitário de Telheiras, o Centro de Desenvolvimento Comunitário da Charneca, o Centro de 

Dia do Alto do Lumiar, o Centro de Dia Santo Condestável, o Centro de Dia Frei Miguel 

Contreiras, o Centro de Dia Coração de Jesus e S. José, a Residência e Centro de Dia da Quinta 

das Flores, o Centro Social Comunitário do Bairro da Flamenga e o Centro de Desenvolvimento 

Comunitário Bairro dos Lóios. 

Com os territórios definidos passou-se à análise, escolha e posterior contacto junto das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social a desenvolverem as suas atividades nas áreas de 

intervenção correspondentes às dos centros acima referidos, o CAJIL - Centro de Apoio a Jovens 

e Idosos do Lumiar (Alta de Lisboa), o Centro Social da Musgueira (Alta de Lisboa) e o Centro 

Social Paroquial Maximiliano Kolbe (Marvila). 

Da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tal como já assinalado anteriormente, foram 

entrevistadas, após aceitação na participação na Investigação pelos próprios (Anexo M, Anexo N 

e Anexo O), quarenta e oito pessoas idosas, nove assistentes sociais e sete dirigentes. 

Das Instituições Particulares de Solidariedade Social que participaram na investigação 

foram entrevistadas, também após aceitação na participação na investigação pelos próprios, 

dezanove pessoas idosas, quatro assistentes sociais e quatro dirigentes. (Anexo M, Anexo N e 

Anexo O) 

Foram ainda inquiridos três decisores independentes de qualquer uma das instituições 

supracitadas. 

Cada instituição participante nesta investigação disponibilizou-se para fornecer algumas 

informações processuais dos seus utentes e da própria constituição de recursos.  

Com todos os dados recolhidos foi feita uma análise, uma interpretação e uma exposição 

cuidada de toda a informação adquirida, produzindo o conhecimento científico presente neste 

trabalho. 

De salientar, ainda, que no que toca à investigação realizada junto das pessoas idosas, a 

amostragem foi por exaustão, devido à repetição de respostas. 

Ao longo de toda a investigação tivemos alguma dificuldade em obter apoio ou respostas 

aos nossos diversos pedidos por parte de algumas Instituições Particulares de Solidariedade 

Social. 

As IPSS que não se encontraram disponíveis para nos apoiar alegaram existir um grande 

número de contactos para a realização de estudos a partir de distintas áreas de investigação. 

Foi necessário solicitar apoio à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na obtenção de 

contactos de Instituições Particulares de Solidariedade Social que trabalhassem em colaboração 

para que conseguíssemos ter acesso e permissão das mesmas para a realização da investigação.  
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A IPSS que prontamente respondeu ao pedido de colaboração e rapidamente desencadeou 

todos os procedimentos necessários para a realização das entrevistas foi o CAJIL, desde as suas 

assistentes sociais sempre prontas para a resolução dos obstáculos que foram surgindo, como dos 

elementos da direção que aceitaram contribuir com bastante entusiasmo e empenho, apesar do 

trabalho de filantropia que já desenvolvem com tanto empenhamento e dedicação na Instituição. 

No que respeita à colaboração dos Centros de Dia sob a alçada da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa pode-se referir que, apesar de uma maior disponibilidade e 

voluntariedade, a verdade é que foi necessário, em alguns deles, utilizar um contacto baseado na 

insistência.  

Acreditamos que este trabalho necessitava de uma maior participação de IPSS para que as 

suas comparações com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa fossem mais fidedignas e 

realistas. 

A colaboração por parte dos decisores foi feita de forma gradual e constante em que todos 

os contactos realizados foram bem acolhidos e rapidamente desencadeadas as condições 

necessárias para a realização do trabalho. 

Deparámo-nos com a necessidade de uma maior participação de decisores de diferentes 

áreas que direta ou indiretamente influenciam na criação, desenvolvimento e implementação das 

políticas sociais de velhice. 
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CAPÍTULO IV – ISOLAMENTO SOCIAL NA PESSOA IDOSA 

 

Neste capítulo será iniciada a sistematização dos dados empíricos, serão apresentadas e analisadas 

as opiniões, ações e reações dos diferentes intervenientes no fenómeno do isolamento da pessoa 

idosa. 

 São analisadas as convergências e divergências ente as metodologias de intervenção, as 

práticas de Serviço Social e as perceções sobre a condição de isolado na terceira idade pelos 

utentes, diretores e assistentes sociais de instituições privadas e públicas. 

 Apresentamos as relações existentes entre as características dos inquiridos e as suas 

escolhas, decisões e perceções, examinamos as relações existentes entre a academia, a prática de 

Serviço Social e a criação e implementação de políticas sociais de apoio à velhice, identificamos 

também boas práticas de Serviço Social, práticas inovadoras e os direitos das pessoas idosas que 

prevalecem nas intervenções sobre situações de isolamento. 

 

 

1. Tipologia de isolamento, convergências e divergências 

 

Existem diversas interpretações e definições de isolamento da pessoa idosa. Estas diferenciações 

podem ser observadas tanto entre os diferentes implicados numa situação sinalizada de 

isolamento (pessoa idosa, técnico e legislador) como também dentro de cada um deles, isto é, até 

mesmo entre uma pessoa idosa e outra, sinalizadas por se encontrarem numa situação fragilizada 

de isolamento, podem ter definições e perceções completamente antagónicas. 

Estas permitem reforçar a ideia da teoria da percepção que assenta nos pressupostos de 

fatores distais e proximais de Gibson (1979) em que os fatores distais correspondem às 

condições históricas ou longitudinais que acompanham o indivíduo no curso da sua vida e que são 

relevantes no seu desenvolvimento e os fatores proximais às condições transversais ou 

determinantes atuais com potencial valor explicativo do envelhecimento ativo. 

De entre pessoas idosas que partilham um mesmo espaço diariamente e uma mesma 

condição perante a sua situação de isolamento pode-se identificar diversas conceções do mesmo, 

reafirmando a teoria fenomenológica, onde o sujeito tem a sua própria vivência da realidade, e a 

sua biografia fazendo com que aprenda a realidade que o rodeia e desenvolva as suas próprias 

interpretações (Schutz, 1932). Assim, de acordo com os resultados da pesquisa empírica das 

pessoas idosas foi elaborada uma categorização de respostas onde se pode identificar três grandes 

tipos de isolamento, o isolamento percebido, o isolamento ignorado e o isolamento negado (a 

autora, 2017). 
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GRÁFICO 4.1 – AUTO PERCEÇÃO DA TIPOLOGIA DE ISOLAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cálculos próprios 

 

Isolamento percebido 

Na identificação do isolamento percebido, onde a pessoa idosa se mostra de alguma 

forma consciente da sua condição de risco, pode-se reconhecer cinco padrões de isolamento tendo 

em conta as suas causas, o isolamento físico, o isolamento económico, o isolamento social, o 

isolamento psíquico e o isolamento afetivo – emocional (a autora, 2017) (Gráfico 4.1). 

O isolamento físico identifica-se quando a pessoa idosa apresenta dificuldades físicas e o 

associa como causa do seu isolamento, "Precisava de ajuda por causa das pernas" (EPI3), não 

correspondendo à causa mais identificada pelos próprios, uma vez que das cinquenta e quatro 

pessoas idosas entrevistadas só uma delas identificou as suas dificuldades físicas como causa da 

sua situação, correspondendo a 1,9% (Anexo AV), a realidade é que o diagnóstico de sinalização 

e de entrada de cada um demonstra outros resultados. 18,6% deram entrada nas respostas 

usufruídas por problemas físicos, sendo que também 18,2% foram sinalizados por essa mesma 

razão. (Anexo X e Anexo AB). 

O isolamento social, quando a sua razão é o corte com a sociedade em redor, não é 

identificado em nenhum dos casos retratados neste trabalho, correspondendo a um tipo de 

isolamento que não é reconhecido pelos próprios nem pelos técnicos que os recebem surgindo em 

0% dos casos de sinalização ou admissão na instituição de pertença. 

O isolamento económico, quando as dificuldades financeiras teçam os caminhos do 

isolamento, é também um padrão não identificado pelos agentes sinalizados, 0%, apesar de que 

no que toca aos diagnósticos de sinalização e de admissão nas instituições esta causa é 
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identificada em 3,6% e 1,7% das pessoas idosas (Anexo AV), enfatizando um pouco a ideia de 

Kahana e Kahana (1996), de proatividade preventiva e corretiva do modelo global de 

envelhecimento com êxito, de que existem condições explicativas para a forma como a pessoa 

idosa reage às situações de stress ao longo da vida tendo em conta os seus recursos internos e 

externos (apoios económicos). 

Retratando a maioria da auto perceção de isolamento (Anexo AV), "Sozinha, fins de 

semana que eu não venho à rua, que eu não saio de casa, daqui vou para casa e acabou" (EPI16), 

"não me sentia assim muito sozinha agora com os anos vou-me sentindo um pouco mais" 

(EPI25), "eu tenho muito medo da solidão, às vezes sinto-me um bocadinho (…)" (EPI32), o 

isolamento psíquico aquando do reconhecimento da situação de isolamento por parte da pessoa 

idosa sem atribuição de uma única causa para a sua circunstância, encontra-se representado em 

40,7% (Anexo AV). 

Apesar de não ser a tipologia mais identificada pelas pessoas idosas mas demonstrando a 

importância do ciclo de vida de cada indivíduo, onde o desenvolvimento da família passa por 

várias etapas, assim como qualquer indivíduo ao longo do seu percurso vital (teoria dos ciclos de 

vida), "há vezes sinto a falta dele, as coisas que me fazia, o carinho" (EPI2), "quer dizer nunca 

tive assim problema de estar sozinha, tinha um neto que foi criado comigo mais ou menos até 

arranjar namorada, arranjar a vida dele, sempre meu amigo, o resto nunca tive assim problema 

porque era muito sociável, tinha amigas, agora já não tenho infelizmente e fui a muitas excursões, 

sai muito, viajava muito (...)" (EPI44), o isolamento afetivo-emocional, identificado pela ausência 

ou perda de familiares, de amigos, ou mesmo da sua história de vida é também bastante visível, 

com uma representação de 20,4% da auto perceção. 

 

Isolamento ignorado 

Nem todos identificam condições de risco, as pessoas idosas que indicaram que "tenho a 

minha filha, mas ela tem o trabalho dela" (EPI6) e "já vivia sozinha" (EPI31), fazem com que 

identifiquemos o isolamento ignorado, em que a pessoa idosa se sente só, mas não se identifica 

numa situação de isolamento (Gráfico 4.1).  

Quando obtemos respostas como "o isolamento também depende muito da pessoa, da 

forma como nós encaramos as coisas, do nosso feitio talvez porque nós como seres humanos não 

somos todos iguais e a forma como encaramos a vida. E como eu tenho digamos uma boia que é a 

minha filha não me sinto tão desamparada, quando tenho algum problema sempre recorro a ela 

(...)” (EPI11), "vivo sozinha, não (se sente sozinha), sinto-me feliz" (EPI12), reconhecemos aqui 

um isolamento negado, onde a pessoa idosa descarta por completo a hipótese de estar em situação 

de isolamento.  
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Isolamento negado 

A nível percentual temos a identificação de um isolamento negado por uma maior 

representatividade, 29,6% seguidos do seu desconhecimento por 7,4% (Gráfico 4.1). 

Esta percentagem de isolamento negado e as transcrições acima apresentadas leva-nos a  

contrapor a teoria da desvinculação de Cumming e Henry de 1961, que dá relevo a um ponto de 

vista negativo do envelhecimento, onde existe uma quebra das relações entre uma pessoa e a 

sociedade onde esta se insere, reforçando contudo a teoria da atividade de Havighurst de 1987, a 

teoria da crise de Gerald Caplan de 1980 e a teoria da continuidade de Atchley de 1989, que 

defendem que a diminuição das atividades físicas e intelectuais levam a determinadas doenças 

psicológicas e por isso deve-se manter níveis de atividade, substituindo os papéis sociais perdidos 

com o processo de envelhecimento por novos papéis contribuindo para um envelhecimento mais 

ativo e um autoconceito positivo, “não, eu não nunca me sinto só, porque eu estou sempre ativa, a 

trabalhar ou assim (…) quando o meu marido morreu senti-me muito só, chorei muito (…) mas 

depois começou a desvanecer-se (…) comecei a fazer coisas” (EPI34). 

 

Convergências e divergências por instituição de pertença 

Foi analisada a possibilidade de a tipologia de isolamento na auto perceção das pessoas 

idosas ser igual entre as instituições em análise (Tabela 4.1). As pessoas idosas da Santa Casa da 

Misericórdia foram as que identificaram uma maior diversidade de tipos de isolamento, sendo o 

isolamento negado (35,9%) o mais identificado e o isolamento físico (2,6%) o menos referido. os 

inquiridos das IPSS caracterizam-se maioritariamente pelo isolamento psíquico (66,7%), não 

havendo quem apresentasse um isolamento físico ou um isolamento ignorado (Tabela nº 4.1). no 

conjunto das instituições o tipo de isolamento mais identificada (Tabela 4.1) foi o isolamento 

psíquico (40,7%) e o menos reconhecido o isolamento físico (1,9%).  

 

TABELA 4.1 - TIPOLOGIA DE ISOLAMENTO (AUTO PERCEÇÃO) POR INSTITUIÇÃO DE PERTENÇA 

 

Tipo de Isolamento identificado pela Pessoa Idosa 

Instituição a que pertence o 

utente 

Santa Casa da 

Misericórdia 
IPSS 

Is
o
la

m
en

to
 

P
er

ce
b

id
o
 Isolamento Psíquico 

N 12 10 

% 30,8 66,7 

Isolamento Afetivo - Emocional 
N 8 3 

% 20,5 20,0 

Isolamento Físico 
N 1 0 

% 2,6 0,0 
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Tipo de Isolamento identificado pela Pessoa Idosa 

Instituição a que pertence o 

utente 

Santa Casa da 

Misericórdia 
IPSS 

 
Isolamento Ignorado 

N 4 0 

% 10,3 0,0 

 
Isolamento Negado 

N 14 2 

% 35,9 13,3 

Total 
N 39 15 

% 100,0 100,0 
Nota: Está reportada a percentagem segundo a Instituição a que pertence o idoso 

Fonte: Cálculos próprios 

 

Na relação entre a tipologia de isolamento na auto perceção das pessoas idosas e a 

instituição de pertença do utente (Tabela 4.1), verifica-se que 53,9% das pessoas idosas da Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa se assumiram como estando numa situação de isolamento 

(isolamento psíquico (30,8%), isolamento afetivo – emocional (20,5%) e isolamento físico 

(2,6%)). Por sua vez, este isolamento percebido encontra-se em 86,7% das pessoas idosas das 

IPSS (isolamento psíquico (66,7%), isolamento afetivo – emocional (20%) e isolamento físico 

(0%)). O isolamento negado identifica-se em 35,9% dos utentes da Santa Casa enquanto que nas 

IPSS este valor diminui para 13,3%. As diferenças não são, no entanto, significativas (χ2 (4) = 

7,213, p > 0,05). 

Foi também analisada a linha de separação na identificação de uma pessoa idosa a viver 

só e de uma pessoa idosa isolada no que concerne às suas características, os assistentes sociais 

entrevistados acreditam que as diferenças principais são as redes de suporte da pessoa idosa 

apesar de identificarem também a importância dos sentimentos de solidão por parte desta. 

Identificamos que para dez dos doze assistentes sociais entrevistados a principal linha de 

separação na identificação de uma pessoa idosa isolada e de uma pessoa idosa que simplesmente 

viva só é a rede de suporte formal ou informal que a mesma tenha ao seu dispor reforçando as 

explicações estruturais e de interações familiares (abordagem familiar), ideia de que o modo 

como envelhecemos está ligado aos papéis e ao tipo de interações dentro da família, privilegiando 

o cuidado informal, isto é, o cuidado por parte da família (Carvalho, 2013), e não só, também o 

apoio recebido por instituições sociais é valorizado nesta diferenciação.  

Isto  significa que estes defendem que um idoso que viva só mas tenha uma boa rede de 

suporte não é e dificilmente se tornará um idoso isolado, "Eu entendo que será essa rede, porque 

nós temos idosos que vivem sozinhos mas têm essa rede familiar ou de vizinhança e que não 

sentem esse isolamento, essa solidão, e temos outras situações em que eles vivem com outros 

familiares na mesma habitação mas sentem-se isolados, e verbalizam isso muitas vezes" (EAS1), 

os restantes consideram que o que separa estes dois tipos de pessoa idosa é o sentimento de 
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solidão e isolamento sentidos pelos próprios, “o idoso que vive só, vive só porque ao longo da sua 

vida surgiram situações de rutura com a família, mas também existem pessoas que viveram 

sempre sós, porque vieram para Lisboa trabalhar nos serviços, nunca conseguiram manter uma 

relação consistente e se habituaram a viver sozinhos, não estão preocupados com o facto de 

viverem sós porque foi uma questão de escolha, de caminho (...) eu acho que viver isolado 

acontece mais vezes em situações em que houve rutura familiar, ai as pessoas isolam-se porque se 

sentem abandonadas, porque se sentem constrangidas, (...) quando existe uma rede que deixou de 

dar resposta, quando deixou de ser família" (EAS3). 

De forma a analisarmos as diferenças na identificação da pessoa idosa isolada entre as 

diferentes instituições estudadas, foi questionado aos assistentes sociais quais as distinções entre 

as pessoas idosas que vivem sós e as pessoas idosas isoladas. Os assistentes sociais da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa identificaram maioritariamente as redes de suporte como forma de 

distinção, mas também identificando os sentimentos de solidão por parte da pessoa idosa. Os 

membros das IPSS inquiridos identificaram unicamente as redes de suporte (Tabela 4.2) e as 

diferenças não são significativas (χ2 (1) = 1,397, p > 0,05). 

 

TABELA 4.2 - SEPARAÇÃO ENTRE A PESSOA IDOSA QUE VIVE SÓ E A PESSOA IDOSA ISOLADA POR 

INSTITUIÇÃO 

Linha Separação Viver Só e Isolado 

Instituição 

Total 
Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa 
IPSS 

Redes de Suporte 
N 5 4 9 

%  71,4 100,0  

Sentimento de Solidão 

e Isolamento 

N 2 0 2 

%  28,6 0,0  

 Total 7 4 11 

Nota: Estão reportadas as percentagens segundo a Instituição/Fonte: Cálculos próprios 

 

 

No que toca aos sentimentos identificados pelos assistentes sociais numa primeira 

abordagem à pessoa idosa sinalizada por terceiros por se encontrar em situação de risco pelo 

isolamento, poder-se-á destacar a resistência, "ao inicio as pessoas são sempre um pouco reativas, 

um bocadinho receosas acreditam que conseguem, não é fácil aceitar-se a perda das capacidades 

(...)" (EAS4), "Por norma, e temos uma situação recente, (...), a primeira reação foi de resistência 

(...) depois com o passar do tempo, há situações em que as pessoas não aceitam e a família acaba 

por arranjar outras estratégias ou então a pessoa vai aceitando os serviços, (...)" (EAS10). (Anexo 

AW) 
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     Auto perceção                         Perceção 

 

 

Isolamento Percebido     Aceitação 

       Alivio 

   Vergonha 

Isolamento Ignorado     Medo 

Isolamento Negado     Revolta 

 Resistência 

 

Os técnicos de Serviço Social entrevistados defendem que a reação das pessoas idosas na 

primeira abordagem após terem sido sinalizadas por terceiros depende da sua interpretação da 

realidade, isto é, da sua postura perante a sua situação de isolamento, como poderemos observar 

na Figura 4.1. 

 

FIGURA 4.1 - AUTO PERCEÇÃO E PERCEÇÃO DO ISOLAMENTO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Uma pessoa idosa que identifique a sua situação como sendo de risco, encontramo-la 

numa posição de isolamento percebido e as suas reações são de aceitação, "(...) também há 

pessoas que sentem alivio, por vezes sentem-se sozinhas" (EAS5), alivio, “há pessoas que ficam 

muito horrorizadas, quem foi dizer (...) sentimento de revolta, situações de vergonha, e o "ufa 

alguém me bateu à porta para me ajudar"" (EAS11) e ao mesmo tempo de vergonha, "a pessoa 

pode sentir que estamos a forçar a ideia de que ele já não tem capacidade (...) por vezes vêm com 

alguma vergonha (...) depende de cada situação, quando o pedido não vem delas podem sentir 

algum constrangimento. (...)" (EAS5). (Anexo AV, Anexo AW) 

Quando a situação de risco e de isolamento é ignorado (isolamento ignorado), deparamo-

nos com pessoas idosas que demonstram medo / receio do que as equipas ou técnicos que os 

abordam possam fazer na realidade, "eles estão um bocado a jogar à defesa, não sabia bem se 

eram vocês, ficam um bocadinho receosos, (...)" (EAS12). (Anexo AV, Anexo AW) 

A maioria das pessoas idosas, segundo a visão dos assistentes sociais encontra-se num 

total desconhecimento da sua realidade e por isso, ao depararem-se com o isolamento negado 

encontram nas pessoas idosas abordadas reações de Revolta, "(...) revolta (quando a pessoa não 

tem problemas mentais)" (EAS2) e Resistência, "(...) outros resistência a este tipo de intervenção" 

(EAS9) (Gráfico 4.2) 
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Nas entrevistas às pessoas idosas podemos também perceber que grande parte delas nega 

a sua posição de isolada, 29,6% dos inquiridos acredita não se encontrar numa situação 

fragilizada de isolamento, "eu não, eu não sou daquelas pessoas que gosta de falar, eu sou 

daquelas pessoas que gosta de estar sozinha" (EPI22). (Anexo AV) 

 

GRÁFICO 4.2 - SENTIMENTOS E REAÇÕES NA ABORDAGEM À PESSOA IDOSA SINALIZADA POR 

TERCEIROS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cálculos próprios 
  

Segundo os assistentes sociais as pessoas idosas apresentam diagnósticos de entrada 

como a dependência psicológica, a dependência física, as suas condições de saúde, o isolamento, 

as suas condições económicas e os seus conflitos familiares (Tabela 4.3),  sendo o isolamento que 

apresenta o maior número de identificações em ambos os tipos de instituição (64,3% na Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa e 58,8% nas IPSS), e as condições económicas (3,6% na Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa e 0% nas IPSS) as menos identificadas.  

É importante também detetar se o diagnóstico de entrada das pessoas idosas na instituição 

é diferente entre instituições. Focando nas pessoas idosas cujo diagnóstico de entrada foi o 

isolamento, verifica-se que 57,1% dos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e 58,8% 

dos admitidos em IPSS deram entrada por questões de isolamento não sendo a diferença 

significativa (χ2 (5) = 3,931, p > 0,05). 

Os dados analisados demonstram que, numa intervenção junto da pessoa idosa devemos 

ter em conta o modelo psicossocial que utiliza uma síntese de conhecimentos científicos da 

psiquiatria, da psicanálise, da psicologia social e da sociologia que abarca os aspetos sociais, 

económicos, físicos, psicológicos e até emocionais que envolvem o processo de envelhecimento e 

não só um único aspeto (a idade ou pertença cultural/institucional). 
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TABELA 4.3 – DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA DOS UTENTES POR INSTITUIÇÃO DE PERTENÇA 

 

 
Instituição a que pertence o utente 

Santa Casa da 

Misericórdia IPSS 

Conjunto de 

Diagnóstico 

Entrada 

Dependência Psicológica 
N 4 4 

%  14,3 23,5 

Dependência Física 
N 3 0 

%  10,7 0,0 

Condições de Saúde 
N 3 3 

%  10,7 17,6 

Isolamento 
N 16 10 

%  57,1 58,8 

Conjunto de 

Diagnóstico 

Entrada 

Condições Económicas 
N 1 0 

%  3,6 0,0 

Conflitos Familiares 
N 1 0 

%   3,6 0,0 

  Total 28 17 

Nota: Estão reportadas as percentagens segundo a Instituição a que pertence o utente 

Fonte: Cálculos próprios 

 

2. A intervenção do Serviço Social com pessoas idosas em situação de 

isolamento 

 

De forma a percebermos se as metodologias de intervenção em Serviço Social variam em 

diferentes contextos socioinstitucionais e comunitários, numa primeira fase, procuramos perceber 

quais os pontos de concordância nas intervenções entre as diferentes instituições 

independentemente da pessoa idosa em situação de risco. 

Esta investigação tem por objetivo aferir se os tipos de intervenção dos assistentes sociais 

junto das pessoas idosas são independentes e diferentes no que toca ao contexto socioinstitucional 

e comunitário dos mesmos e se a predisposição para a institucionalização é também diferenciada 

tendo em conta, desta vez, a idade cronológica dos mesmos. É ainda analisado quais as 

intervenções desenvolvidas junto de cada pessoa idosa sinalizada por terceiros tendo em conta o 

seu contexto de pertença. 
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A análise dos dados permitiu identificar que em todas as intervenções, 

independentemente do contexto socioinstitucional e comunitário em que a pessoa idosa se insere, 

o assistente social procura a diminuição do isolamento, "o ponto em concordância é tentar 

minimizar este isolamento, acho que é o único ponto que seria de concordância em todas as 

situações, (...)" (EAS1), utilizando a persuasão junto da pessoa idosa, "(...) levando aqui, muitas 

vezes a um trabalho de persuasão com esse idoso, dependente do grau de consciência (...)" 

(EAS2). existindo uma tipificação de respostas sociais, "(...) obviamente as intervenções vão-se 

tocar, quer seja em termo de método, quer seja em termos da resposta, há respostas tipificadas, 

(…)" (EAS8), trabalha para a igualdade de oportunidade na obtenção das mesmas, "(...) os 

pontos de concordância é que todas as pessoas têm o direito de receber o apoio (...)." (EAS9), 

seguindo uma mesma linha orientadora através da teoria absorvida na academia, "a base da 

nossa formação leva-nos sempre para um caminho, (...) eu acho que nós temos uma linha que nos 

conduz, eu não posso dizer que não sou orientada por nada, eu tive a teoria, (...)" (EAS11) e de 

uma mesma metodologia através da sinalização, diagnóstico, avaliação da situação e reavaliação, 

terminando na própria intervenção (Gráfico 4.3). 

 

GRÁFICO 4.3 - CONCORDÂNCIAS ENTRE INTERVENÇÕES POR INSTITUIÇÃO 

 
Fonte: Cálculos próprios 

 

A diminuição do isolamento, o trabalho de persuasão junto da pessoa idosa e as 

tipificações das respostas sociais foram identificados pelo mesmo número de assistentes sociais, a 

igualdade de oportunidades e a igualdade na metodologia de intervenção foram os identificados 

pela maioria dos assistentes sociais, a utilização das mesmas linhas orientadoras de intervenção 

foi identificada uma única vez (Gráfico 4.3). 
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Assim, os pontos de concordância nas intervenções identificadas pelos assistentes sociais 

são, o trabalho contínuo para uma diminuição do isolamento, um trabalho de persuasão junto da 

pessoa idosa, as tipificações das respostas sociais, a igualdade de oportunidades e as linhas 

orientadoras de intervenção.  

O contexto socioinstitucional e comunitário da pessoa idosa faz variar, contudo, as 

decisões finais da intervenção e a escolha de respostas sociais, selecionando-se as mais adaptadas 

à individualidade de cada sinalização, esta diferenciação é identificada pela totalidade dos 

assistentes sociais em estudo. Estes acreditam que cada pessoa é única e as intervenções 

desenvolvidas junto das pessoas idosas só serão eficazes se forem adaptadas às especificidades de 

cada um que procura apoio. Defendem ainda que não é possível uma integração plena da pessoa 

idosa se não tiverem, em primeiro lugar, consciência desta individualização pessoal. 

No que respeita à tipologia de intervenção, os dois tipos mais identificados pelos 

assistentes sociais foram a intervenção em rede e a intervenção centrada na pessoa (Anexo AZ). 

Quanto à tipologia de intervenção preferencial a desenvolver junto da pessoa idosa 

sinalizada por situação de isolamento os assistentes sociais questionados deram preferência à 

intervenção em rede, "(...) se forem situações um bocadinho diferentes por vezes eu tenho de 

pedir a colaboração de outras entidades, seja ao nível da saúde, ao nível dos apoios sociais, quer 

ao nível dos serviços sociais da junta de freguesia, quer a outros níveis. (...)" (EAS13), mas 

também à intervenção centrada na pessoa, "(...) por vezes nós não temos resposta no nosso 

equipamento, ou a nossa resposta não estar de acordo com as necessidades do idoso." (EAS13), 

"as pessoas podem vir sinalizados por outras instituições, por centros de saúde, pelo próprio, pela 

própria família, pela misericórdia (...) essencialmente temos de abrir processo caso não exista 

processo na santa casa e aí há uma serie de documentos que são necessários para constituir o 

processo, mas aqui também tem de haver uma flexibilidade em função da necessidade concreta da 

pessoa, (...)" (EAS4). (Anexo AZ) 

A intervenção em rede passa pelo apoio prestado à pessoa idosa por um leque de 

respostas e de redes de apoio formal ou informal colmatando ao máximo as necessidades desta, 

tendo sempre presente a ideia da intervenção centrada na pessoa, isto é, tendo sempre em conta a 

individualização de cada uma e a sua história de vida. 
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GRÁFICO 4.4 - TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE PERTENÇA 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Numa primeira análise podemos referir que o número de respostas é inverso entre as 

instituições (Gráfico 4.4). Nos assistentes sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

destaca-se a referência à intervenção centrada na pessoa e nos assistentes sociais das IPSS é 

privilegiada a intervenção em rede. Ainda assim a diferença não é significativa (χ2 (1) = 1,397, p 

> 0,05). 

Do ponto de vista da pessoa idosa, tendo como base a intervenção centrada na pessoa, 

existem diferentes razões para estas aceitarem a institucionalização. Examinando a predisposição 

e as razões das pessoas idosas entrevistadas para a sua institucionalização em lares, pudemos 

observar que a maioria, independentemente da idade, identifica a ausência de autonomia como a 

principal razão para a aceitação da institucionalização, "Só se estivesse muito mal, (...) se não 

conseguisse fazer nada" (EPI6), por sua vez a melhoria das condições económicas corresponde à 

razão menos identificada (Gráfico 4.5). Também são reconhecidas razões relacionais e 

emocionais para a aceitação da institucionalização, "por companhia, mas agora estou bem..." 

(EPI2) apesar de ainda existirem, em grande número, pessoas idosas que rejeitam essa aceitação 

independentemente das razões. Contudo o perfil de respostas é similar entre os três escalões 

etários pois não existem diferenças significativas (χ (6) = 8,455, p > 0,05). 
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GRÁFICO 4.5 – RAZÕES PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO SEGUNDO A IDADE DA PESSOA IDOSA 

 

Fonte: Cálculos próprios 
 

 

Procuramos perceber se as razões e a predisposição para a institucionalização são 

independentes da idade das pessoas idosas. A conclusão vai no sentido de que as duas variáveis 

são significativamente independentes (χ2 (2) = 0,602, p > 0,05), com a maioria dos idosos a 

mostrarem predisposição para a institucionalização (Gráfico 4.6).  

 

GRÁFICO 4.6 – PREDISPOSIÇÃO PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO POR IDADE DA PESSOA IDOSA 

 

Fonte: Cálculos próprios 
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Os resultados obtidos corroboram assim a necessidade de considerar a teoria sistémica ou 

teoria geral dos sistemas de Bertalanffy (1937), a qual defende que para conhecer um organismo 

vivo não basta conhecer as propriedades dos seus órgãos individualmente, é necessário conhecer 

as relações entre todos os elementos e o modo como se organizam entre si, isto é, não se pode 

cingir à avaliação da pessoa idosa como alguém desprovido de qualquer relação com o exterior. 

Também se torna importante referir Bonfrenbrener (1977) com a teoria da aprendizagem 

social que apresentava a ideia de que o contexto e o indivíduo podem-se agrupar em subsistemas 

ou níveis. O nível macro ou macrossocial que se refere às circunstâncias sócio históricas ao longo 

da vida do indivíduo que influenciam o seu crescimento e desenvolvimento, o nível meso que se 

refere à família e à comunidade em que o indivíduo se insere e o nível micro que se refere à 

pessoa como indivíduo biológico e agente psicológico. 

São avaliadas as etapas de admissão da pessoa idosa na instituição, todos os assistentes 

sociais inquiridos, independentemente da instituição identificaram quatro etapas essenciais, a 

sinalização, a abordagem à pessoa idosa, o acompanhamento da mesma e por fim a sua admissão. 

Como pode observar-se no Gráfico 4.7, a sinalização e o acompanhamento da pessoa idosa são os 

mais salientados pela sua importância e persistência na atenção do assistente social. 

GRÁFICO 4.7 – ETAPAS DE ADMISSÃO DA PESSOA IDOSA NA INSTITUIÇÃO 

 

Fonte: Cálculos próprios 

 

Analisando as etapas de admissão da pessoa idosa por instituição abrangida pelo estudo 

(Tabela 4.4) podemos salientar que a maioria dos assistentes sociais da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa identificam que a pessoa idosa passa por todas as etapas antes da sua 

admissão, desde a sinalização, a abordagem e o acompanhamento. Também os assistentes sociais 

das IPSS identificam as mesmas etapas dando, contudo, maior relevância à sinalização e 

acompanhamento da pessoa idosa. 

 



 

107 

TABELA 4.4 – ETAPAS DE ADMISSÃO DA PESSOA IDOSA POR INSTITUIÇÃO 

 

Conjunto das Etapas de 

Admissão 

Instituição 

Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa 
IPSS 

Sinalização 5 (em 7) 4 (em 4) 

Abordagem 5 (em 7) 3 (em 4) 

Acompanhamento 5 (em 7) 4 (em 4) 

Admissão 4 (em 7) 1 (em 4) 

Fonte: Cálculos próprios 

 

 

3. Práticas em Serviço Social & Conceção de políticas públicas 

 

Do posicionamento crítico dos assistentes sociais abordados neste estudo sobre o tema de 

isolamento da pessoa idosa pudemos recolher indícios da: 

− necessidade de uma maior intervenção em rede, "acho que na cidade de Lisboa e na 

forma como as nossas instituições se relacionam, (...) continua a haver muita 

sobreposição e continua a haver muita informação que não é passada de instituição para 

instituição, (...)." (EAS1) 

− falta de técnicos especializados, "não termos uma equipa mais vasta para termos mais 

disponibilidade de estar com as pessoas, (...)" (EAS4) 

− necessidade de se repensar o conceito de Pessoa Idosa, "(...) os perfis das pessoas estão a 

mudar, o idoso muito tradicional que nós temos já não existe (...)" (EAS8) 

− falta de informação junto das pessoas idosas e das suas famílias, "(...) as respostas que 

estão à disposição não são do conhecimento dos mesmos e acho que esta falta de 

informação faz com que as pessoas tenham problemáticas que não conseguem lidar e não 

procuram resposta nesse sentido (...)" (EAS9) 

− diferenciação existente entre contextos socioculturais e comunitários, "(...) existem zonas 

mais isoladas, mais no interior se calhar este isolamento é provocado pela falta de 

recursos, pela falta de conhecimento, no caso das zonas mais desenvolvidas, em que há 

mais respostas temos também algumas dificuldades relativamente, por exemplo, a vagas, 

pode até haver respostas mas podem não existir vagas para dar resposta, (...)" (EAS10) 

− necessidade de repensar as respostas sociais, "(...) por muito que façamos a solidão é 

ainda um factor muito persistente e que os acompanha e nós por vezes nos sentimos 

impotentes (...)" (EAS12) 
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− da necessidade de um aumento de intervenção com vista ao atrasar a integração da pessoa 

idosa em lares, "eu sou a favor que as pessoas fiquem até ao final dos seus dias em casa 

com as condições especificas e com as condições apropriadas que mantenham a 

qualidade de vida de cada um, desde que isto seja garantido, (...) cada pessoa tem as suas 

redes de suporte emocional construiu a sua vida e o seu meio (...)" (EAS2) 

− necessidade de um maior trabalho conjunto para um maior equilíbrio nas respostas a 

oferecer à Pessoa idosa, "(...) eu acho que temos sempre de respeitar as decisões das 

pessoas, as suas vontades (...) é um malabarismo entre o que as pessoas querem e as 

instituições podem dar, o que as pessoas podem ainda dar na sua vida. (...)" (EAS5) 

Como se pode verificar no Gráfico 4.8 a falta de técnicos mais especializados e a necessidade de 

repensar o conceito de pessoa idosa foram os posicionamentos com duas referências. 

 

GRÁFICO 4.8 – POSICIONAMENTO CRÍTICO SOBRE O TEMA DE ISOLAMENTO DAS PESSOAS IDOSAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cálculos próprios 

No que se refere à posição dos decisores quanto à relação entre a academia, as políticas 

públicas e o Serviço Social, são identificadas boas e más práticas, com particular enfase nas 

limitações (Tabela 4.5). Consideram existir: i) um trabalho de complementaridade entre os três 

eixos, "o Serviço Social faz aqui um papel de mediação entre as políticas existentes e depois as 

espectativas e as necessidades das pessoas com quem trabalham, (...) alguns profissionais de 

Serviço Social estão em alguns fóruns nomeadamente na rede social e fazem interligação com 

organismos que de alguma maneira, quase de uma forma indireta podem influenciar as políticas 

públicas na área do envelhecimento e sobretudo na área do isolamento, (...)" (EDP7), ii) um 

trabalho conjunto, "O isolamento na velhice é um problema complexo que não pode ser pensado 

numa perspetiva única ou unidirecional. Trata-se de um problema com múltiplas causas e que 

requer respostas diferenciadas e de diferentes dimensões (...)" (EDP12) e iii) uma atuação de 

forma a produzir reflexões referentes à realidade e à interdisciplinaridade, "(...) eu penso que este 
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cruzamento entre a prática digamos assim e vamos lá o desenvolvimento teórico destes conceitos 

(...) cruzam exatamente primeiro com o esforço de conhecer a realidade não é, em todos as 

atividades que promovem nesse sentido, os fóruns, a reflecção, os congressos, os momentos de 

partilha e os vários grupos que vão existindo, e já existem alguns para refletir exatamente sobre 

estas práticas, em que é muito produtivo se tiverem todos presentes, desde os da academia como 

os da prática também. (...)" (EDP13). Identificam ainda a academia como produtora de 

conhecimento da realidade, " (...) a academia é essencialmente a instituição do topo social, do 

topo da sociedade que deve refletir aquilo que são os modelos, as metodologias que permitem 

assegurar condições para dar respostas com o máximo de competência e qualidade às pessoas, e 

desse particular, a academia entra na medida em que deve desenvolver trabalho de reflexão e de 

investigação neste particular, (...)” (EDP11). Como má prática desta relação salientam o 

afastamento e a falta de adaptação à realidade e as respostas sociais inadaptáveis. 

 

 

TABELA 4.5 – RELAÇÃO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL, A ACADEMIA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 Relação entre Acad. PP e SS a N 

B
o
as

 P
rá

ti
ca

s  Complementaridade 2 

 Trabalho conjunto 2 

 Reflexões referentes à Realidade e à Interdisciplinaridade 1 

 Academia como produtora de Conhecimento da Realidade 1 

M
ás

 P
rá

ti
ca

s 

Afastamento / Falta de adaptação à realidade 5 

Respostas Sociais Inadaptáveis 3 

Pouca Produção Cientifica referente à prática 2 

Pouca Prática Tendo em Conta a Produção Científica 1 

Falta de auscultação dos profissionais na definição de políticas 1 

Falta de Ligação entre a Academia, a prática e a legislação 1 

Inadaptação dos Recursos Económicos 2 

Problemas com o Modelo Social do Estado 2 

 Total 23 

Fonte: Cálculos próprios 
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Diversas são as razões que levam a um afastamento na relação entre a academia, a prática 

em Serviço Social e a criação e implementação de políticas sociais, contudo, encontramo-nos em 

Portugal a desenvolver um trabalho contínuo e constante para um aproximar destes eixos. É 

demonstrada, na presente investigação, uma preocupação em entender de que forma estes eixos se 

podem interligar de modo mais eficaz no combate ao isolamento das pessoas idosas e em tudo o 

que diretamente afeta esta camada da sociedade. 

 

 

4. Políticas públicas VS boas práticas em Serviço Social 

 

Quais as políticas públicas promotoras de boa prática social em Portugal foi uma das 

questões colocadas aos decisores que aceitaram contribuir para o estudo. 

São identificadas algumas políticas económicas, certas políticas sociais, determinadas 

políticas de saúde e assinaladas algumas boas práticas, mas também identificada a não existência 

ou insuficiência de políticas publicas promotoras de boa prática social em Portugal. A não 

existência ou insuficiência destas políticas foi o mais identificado pelos decisores (Gráfico 4.9). 

Logo de seguida as políticas económicas existentes promotoras de boa prática em serviço social, 

sendo as políticas de saúde as menos salientadas. 

 

GRÁFICO 4.9 – BOAS PRÁTICAS EM SERVIÇO SOCIAL 

 

Fonte: Cálculos próprios 
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Os decisores inquiridos acreditam que esta insuficiente ou inexistência de políticas 

públicas de apoio à pessoa idosa se deve, em grande escala, às causas que advém das limitações 

existentes entre o Serviço Social, a academia e as políticas públicas. 

O afastamento e a falta de adaptação à realidade, "sempre senti um pouco um afastamento 

das práticas à realidade (...)" (EDP1), a existência de respostas sociais inadaptáveis, "(...) há 

respostas típicas que estão cristalizadas a própria segurança social ainda continua a estar muito 

cristalizada nas respostas tradicionais que não se compadecem com as necessidade da sociedade 

atualmente (...)" (EDP8), a falta de auscultação dos profissionais na definição de políticas, "Não 

há muita tradição em Portugal de quando se definem políticas se auscultarem as pessoas que estão 

no direto, (...)" (EDP4), a pouca produção científica referente à prática, "(...) há pouca produção 

de conhecimento por parte dos assistentes sociais relativamente à intervenção ao seu agir 

profissional, à compreensão e à progressão sistemática de que vive diariamente na sua relação 

com os cidadãos e de como é o seu desempenho profissional e o seu agir profissional (...)" 

(EDP4), a pouca prática tendo em conta a produção científica, "(...) importa agora acudir e 

transformar aquilo que são as nossas posições do ponto de vista teórico em resultados práticos 

que resultem na melhoria da qualidade e das condições de vida das pessoas mais velhas." (EDP8) 

e a falta de ligação entre a academia, a prática e a legislação levam a uma inadaptação dos 

recursos económicos e, consequentemente, a um aumento dos problemas com o modelo social do 

Estado (Anexo BI).  

Estes, por sua vez, levam a que a produção de boas práticas e de políticas públicas mais 

realistas e focalizadas nas pessoas idosas estejam aquém da real necessidade da população. Em 

Portugal têm sido avançadas ao longo dos tempos atuações no caminho do desenvolvimento de 

boas práticas através do incentivo cívico da pessoa idosa, do aumento da sua participação na 

comunidade, no aumento da autonomia dos indivíduos que se inserem neste grupo, no 

melhoramento das suas qualidades e condições de vida. 

O Serviço Social procura desenvolver estas boas práticas de intervenção na área da saúde 

e nas várias áreas que intervém através: 

− “Da avaliação dos fatores psicossociais interferentes na saúde de pessoas, grupos e 

comunidades com especial atenção a grupos e situações identificadas como de risco e 

vulnerabilidade; 

− Da avaliação dos fatores psicossociais (...); 

− Da intervenção psicossocial a nível individual, familiar e grupal; 

− Do aconselhamento e intervenção em situações de crise por motivos médicos e/ou 

sociais; 

− Da promoção da prestação de serviços de qualidade centrados no doente e baseados em 

parcerias com o doente, a família e cuidadores informais; 
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− Da advocacia social em favor do doente e família; 

− Da avaliação e criação de recursos sociais nas comunidades locais de referência; 

− Da definição e realização de programas de prevenção e promoção da saúde e de 

intervenção comunitária; 

− Da educação e informação em saúde; 

− Da mobilização, organização e coordenação das entidades e atores sociais relevantes para 

a prestação de cuidados de saúde e sociais.” (Direção-Geral da Saúde, 2007). 

Segundo Serafim e Espírito Santo (2013) existem três dimensões que devem ser tidas em 

conta na intervenção social. Uma das dimensões remete para o contexto sociofamiliar do doente 

(A), contemplando o relacionamento familiar, a capacidade de mobilização de recursos, a 

disponibilidade de apoio, os rendimentos e a situação habitacional. Numa outra dimensão, 

encontra-se a situação clínica (B), aí incluindo, a doença e a autonomia do indivíduo. Por último, 

o processo de intervenção social (C) contemplando os indicadores, plano de intervenção, número 

de atendimentos, número de contactos, disponibilidade de apoio institucional e tempo de 

resolução social. 

Estas dimensões são importantes para a avaliação, diagnóstico e desenvolvimento de boas 

e melhores práticas em Serviço Social. 

 

 

5. Direitos das pessoas idosas em situação de isolamento 

 

Foi questionado aos assistentes sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e das IPSS em 

estudo quais os direitos essenciais a ter em conta no acolhimento da pessoa idosa numa 

instituição, de seguida as respostas foram categorizadas tendo em conta os pontos principais 

salientados por estes.  

 Os direitos identificados como imprescindíveis para os técnicos são o direito à decisão, 

onde a pessoa idosa em plenas capacidades intelectuais tem o direito de ser ouvida e de tomar 

decisões sobre si e sobre o seu dia-a-dia, o direito à individualidade, tendo em conta que ninguém 

deve ser visto unicamente como um membro de um grupo mas também como detentor de 

especificidades decorrestes da sua história de vida e da sua própria forma de ser, o direito à 

assistência, todo e qualquer cidadão tem direito a receber todo o apoio e assistência necessários 

para colmatar as suas necessidades enquanto pessoa, e o direito à informação e participação, 

tendo em conta que toda a pessoa idosa deve ser informada dos seus direitos e deveres enquanto 

cidadão, enquanto membro de um grupo, mas também tem o direito em participar civicamente 

nos diferentes grupos onde pertence (Gráfico 4.10).  
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O direito à individualidade foi o mais identificado, "O respeito pela individualidade de 

cada um e o direito pelo sigilo da sua história (...)" (EAS2). O direito à informação e participação, 

" em primeiro lugar o direito à informação, (...) eles nem sabem que têm direitos, (...) o direito à 

participação que é eles perceberem que ninguém lhes vai delinear um projeto sozinho (...)" 

(EAS13) e o direito à assistência, "(...) o mais importante é garantir a assistência (...), que tenha 

direito a todo o tipo de serviços que nós possamos facultar independentemente de ter condições 

económicas ou não para o efeito (...)" (EAS9), foram escolhas residuais por parte dos assistentes 

sociais. 

 

GRÁFICO 4.10 – DIREITOS DA PESSOA IDOSA POR INSTITUIÇÃO DE PERTENÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cálculos próprios 

 

 

Toda a atividade profissional em Serviço Social, para que seja desempenhada de forma 

mais justa e equitativa deve ter em conta o Social Advocacy e o Empowerment, já definidos no 

Capítulo II. Deve ter como base principal os direitos das pessoas idosas trabalhando na sua 

proteção e desenvolvimento das suas capacidades em empregar controlo sobre os seus direitos e 

sobre as suas vidas, enfatizando as teorias baseadas na dignidade humana e nos direitos através 

da atribuição de mecanismos de forma a os capacitar de poder de autodeterminação, autonomia, 

participação e escolha.  

Nesse sentido foi questionado às pessoas idosas que tipo de apoio institucional sentiam 

necessidade. As suas respostas foram categorizadas em necessidades de apoios económicos, 

apoios pecuniários fornecidos por entidades publicas ou privadas, "talvez arranjassem um 

subsidio para que a pessoa pudesse viver melhor, porque sem dinheiro não fazemos nada" 

(EPI63), apoios emocionais e afetivos, apoios na manutenção de contactos e relações afetivas, "de 

vez em quando ir lá ver se estou bem, pode-me acontecer alguma coisa e estou sozinha" (EPI7), 
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apoios funcionais, apoio na elaboração das ações praticas na manutenção da qualidade de vida, 

como higiene e alimentação, "ter quem me ajude a fazer a cama, levar o comer", "poder andar" 

(EPI4), e apoios generalistas, todo o apoio necessário para o dia a dia da pessoa idosa sem que a 

mesma o consiga identificar ou quantificar, "olha eu queria estar num sitio, eu se ficasse aqui (na 

zona) ficava bem (...)" (EPI10).   

Como pode ser observado no Gráfico 4.11, a necessidade de apoio emocional e afetivo é 

a mais referida pelos idosos com idades compreendidas entre os 75 e os 85 anos (62,5%). Para os 

mais velhos destaca-se a necessidade de apoio funcional (46,2%), logo seguida do apoio 

emocional e afetivo (38,5%). Contudo, as diferenças não são significativas (χ2 (6) = 6,282, p > 

0,05). Estes dados evidenciam que com o passar dos anos as necessidades de apoio mantém-se as 

mesmas, mas, com intensidades diferentes. 

 
GRÁFICO 4.11 – ESCOLHA DE APOIO INSTITUCIONAL POR IDADE DA PESSOA IDOSA 

 

 

Fonte: Cálculos próprios 

 

Estes resultados evidenciam que a Pessoa Idosa, independentemente da sua idade, sente 

necessidades sociais, físicas, de saúde, emocionais e afetivas. A necessidade de apoio afetivo e 

emocional é transversal, muito resultado das suas histórias de vida, das lembranças do passado, da 

família constituída e da sua realidade de total autonomia versus dependência física. Assim, 

podemos afirmar que estas necessidades de apoio, tal como o conceito de Pessoa Idosa, 

dependem das condições reais de cada um e não diretamente da sua idade. 



 

115 

Através dos dados aqui apresentados demonstramos que a característica cronológica da 

pessoa idosa não a identifica como tal. O seu próprio conceito de pessoa idosa deve ser 

repensado, uma vez que ainda se considera que esta corresponde, unicamente, a um indivíduo 

com idade igual ou superior a 65 anos (INE, 1999). 

As escolhas e as necessidades das pessoas idosas variam bastante de pessoa para pessoa e, 

mesmo para a própria, de tempo a tempo fazendo com que sejam necessárias constantes 

adaptações às intervenções adequando-as cada vez mais à realidade diária da comunidade. 

 

 

6. Práticas inovadoras em Serviço Social com pessoas idosas em situação de 

isolamento 

 

Os decisores foram questionados sobre o tipo de fragilidades que existem na criação de políticas 

públicas promotoras de prática inovadora em Serviço Social. É possível identificar diferentes 

perspetivas como se pode observar no Gráfico 4.12.  A falta de políticas adaptativas e 

conhecedoras da realidade, " ter políticas mais adaptativas em função de onde as pessoas vivem, 

é conhecerem o território, porque eu acho que as políticas públicas nem sempre conhecem muito 

bem o nosso território, é uma questão de adaptabilidade. (...)" (EDP2) e de uma maior 

cooperação entre as instituições, "(...) é preciso que a sociedade se organize com redes de 

voluntariado que possam dar resposta (...), muitas vezes é gerir em rede os recursos, estabelecer 

parcerias de forma que as comunidades se organizem e possam responder às necessidades do 

coletivo e é isso que Portugal, que nós não estamos habituados a fazer, (...)" (EDP8), foram as 

fragilidades mais identificadas. 

As práticas identificadas neste estudo correspondem a práticas tradicionais no contexto 

sócio político português, contudo, apresar de serem há muito consideradas, aquando da sua 

colocação em prática, detentoras de bastantes lacunas para uma implementação plena e 

diagnóstico realista. 

Apesar destas deficiências a verdade é que as práticas em Serviço Social têm sido 

melhoradas e adaptadas pelo contexto sócio político ao longo dos anos. 
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GRÁFICO 4.12 – FRAGILIDADES NA CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOTORAS DE PRÁTICA 

INOVADORA EM SERVIÇO SOCIAL 
 

 

Fonte: Cálculos próprios 

 

 

7. Síntese 

 

O trabalho desenvolvido em centros de dia, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, do CAJIL - 

Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar, do Centro Social da Musgueira e do Centro Social 

Paroquial Maximiliano Kolbe, teve uma colaboração maioritariamente feminina com idades entre 

os 65 e os 96 anos de idade no que respeita às pessoas idosas entrevistadas.  

 Encontramo-las solteiras, viúvas e divorciadas, sendo a maioria viúvas apesar de 

encontrarmos também um grande número de divorciadas a viverem sós há dez ou quinze anos. 

 A maior razão que leva a pessoa idosa a ser sinalizada por terceiros, independentemente 

da sua idade, é o seu isolamento. Sendo as Instituições de Saúde as que mais as identificam. 

Contudo, não podemos deixar de salientar que encontramos, neste estudo, um número bastante 

considerável de pedidos de apoio por parte dos próprios. 

 As pessoas idosas inquiridas usufruem, maioritariamente, de mais de uma resposta social, 

sendo o centro de dia conjuntamente com o apoio domiciliário as mais usufrutuadas. 

 Apesar de ser o isolamento o diagnóstico mais identificado nas pessoas idosas sinalizadas 

por terceiros, este pode ser percebido, ignorado ou negado pelos próprios. 
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 Dentro da caracterização do isolamento percebido encontramos cinco padrões, tendo em 

conta as suas causas, o isolamento físico, o isolamento económico, o isolamento social, o 

isolamento psíquico e o isolamento afetivo – emocional. 

 A maioria das pessoas idosas entrevistadas identificam-se como se encontrando numa 

situação de isolamento psíquico. 

Analisando esta identificação por tipo de instituições conseguimos concluir que na Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa a maioria das pessoas idosas nega a sua condição de isolada, já 

nas IPSS existe uma maior autoconsciência, sendo o isolamento psíquico o mais identificado, 

demonstrando existir diferenças estatisticamente significativas entre as instituições. 

Com o aumento da idade da pessoa idosa a sua consciência da necessidade de apoio 

institucional não se torna mais evidente para os próprios, apesar destes assumirem que a ausência 

de autonomia seria a razão para que aceitassem a sua inevitável institucionalização permanente. 

Assim as razões e a predisposição para a institucionalização são independentes da idade da pessoa 

idosa. 

Apesar de estes identificarem a falta de autonomia como a razão mais plausível para uma 

futura institucionalização a verdade é que a maioria referiu que seria importante um aumento de 

apoio emocional e afetivo em vez de um apoio funcional. Esta identificação é feita também 

independentemente da idade da pessoa idosa entrevistada.  

 No que respeita aos assistentes sociais inquiridos, a maioria pertence à Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa e desempenham funções na área de ação social há dez, quinze anos ou há 

mais de vinte, mantendo-se a generalidade na mesma instituição em que iniciaram funções. 

 Um número significativo de assistentes sociais inquiridos, para além de titulares de uma 

Licenciatura em Serviço Social, são também detentores de outra formação complementar, como 

Pós-Graduações e Mestrados. 

 Analisando as suas interpretações referentes à identificação de uma pessoa idosa isolada, 

os mesmos salientam a rede de suporte formal ou informal como a principal linha de separação na 

identificação de uma pessoa idosa isolada e de uma pessoa idosa que simplesmente viva só, 

independentemente das suas instituições de pertença. 

 O assistente social que desempenha funções em centros de dia, aquando de uma primeira 

visita à pessoa idosa em situação de isolamento sinalizada por terceiros depara-se com diversas 

realidades e diversas reações.  

 As reações passam por aceitação, alívio, vergonha, medo, revolta e resistência, sendo os 

três primeiros mais identificados no isolamento percebido, o medo quando existe um isolamento 

ignorado e as duas últimas quando a pessoa idosa nega a sua situação de isolamento. 

 A maioria das reações das pessoas idosas abordada corresponde à aceitação da sua 

realidade e do apoio oferecido por parte do assistente social. 
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 No que respeita aos diagnósticos feitos pelos assistentes sociais sobre as condições em 

que se encontra a pessoa idosa que procura apoio ou é sinalizada por terceiros, passa por 

dependência psicológica, dependência física, condições de saúde, isolamento, condições 

económicas e conflitos familiares. Tal como os diagnósticos de sinalização das pessoas idosas, 

também a maioria dos diagnósticos de admissão em centros de dia são por situações de 

isolamento. 

 E mais uma vez estes diagnósticos não variam de instituição para instituição. 

 As metodologias de intervenção utilizadas pelos técnicos têm as suas concordâncias e as 

suas disparidades.  

 Todas as intervenções, segundo os assistentes sociais inquiridos, passam pelo trabalho 

contínuo para uma diminuição do isolamento, um trabalho de persuasão junto da pessoa idosa, 

pela utilização de uma tipificação de respostas sociais, pelo trabalho com vista a uma igualdade 

de oportunidades, à utilização de linhas orientadoras comuns e à igualdade na metodologia de 

intervenção. 

 Sendo qualquer intervenção realizada tendo em conta a pessoa idosa, isto é, o assistente 

social trabalha a integração da pessoa idosa através de uma intervenção centrada no próprio, 

desenvolvendo assim metodologias diferenciadas de pessoa para pessoa. 

 Estas intervenções baseiam-se principalmente em duas tipologias de intervenção, a 

intervenção em rede e a intervenção centrada na pessoa. 

 Tanto as metodologias, como as tipologias de intervenção junto das pessoas idosas não 

variam de instituição para instituição. 

O assistente social quando trabalha para a admissão de uma pessoa idosa na sua 

instituição pervaga um conjunto de etapas que vão desde a sinalização, à abordagem, ao 

acompanhamento e por fim à admissão, sendo esta última a que desperta uma menor preocupação 

por parte dos profissionais. Estas etapas estão presentes em qualquer processo de admissão nas 

instituições inquiridas. 

 Toda a admissão institucional deve ter em conta os direitos das pessoas idosas, segundo 

os assistentes sociais inquiridos, independentemente da instituição recetora, os imprescindíveis 

são o direito à decisão, o direito à individualidade, o direito à assistência e o direito à informação 

e participação. Sendo mais uma vez valorizada a individualidade de cada um e a sua história de 

vida.  

 Apesar de todo o cuidado e profissionalismo dos assistentes sociais no desenvolvimento 

das suas funções diárias os mesmos identificam, ainda, a necessidade de uma maior intervenção 

em rede, a falta de técnicos especializados, a necessidade de se repensar o conceito de pessoa 

idosa, a falta de informação junto das pessoas idosas e das suas famílias, a diferenciação existente 

entre contextos socioculturais e comunitários, a necessidade de repensar as respostas sociais, a 

necessidade de um aumento de intervenção com vista ao atrasar a integração da pessoa idosa em 
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lares e a necessidade de um maior trabalho conjunto para um maior equilíbrio nas respostas a 

oferecer à pessoa idosa. 

 Dos decisores que aceitaram apoiar esta investigação, apesar de serem originários de 

várias instituições, os mais representados são os da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e 

desempenham funções de coordenação nessa instituição. 

 Desempenham funções na área da ação social há mais de 20 anos tendo trocado de 

instituição nos últimos cinco anos ou há dez, quinze anos, sendo o período a desempenhar 

funções enquanto decisor os mesmos da alteração de instituição (há 5, 10 ou 15 anos). 

 Estes acreditam que existem boas e más práticas no que toca à relação entre a academia, 

as políticas públicas e o Serviço Social. 

 Como boas práticas identificam o trabalho de complementaridade entre os três eixos, o 

trabalho conjunto entre estes e as suas atuações de forma a produzirem reflexões referentes à 

realidade e à interdisciplinaridade. Acreditam, ainda, que a academia é uma produtora de 

conhecimento da realidade.  

As limitações existentes nesta relação, admitem, são o afastamento e a falta de adaptação 

à realidade, as respostas sociais inadaptáveis, a pouca produção cientifica referente à prática, a 

pouca prática tendo em conta a produção científica, a falta de auscultação dos profissionais na 

definição de políticas, a falta de maior ligação entre a academia, a prática e a legislação, a 

inadaptação dos recursos económicos e os problemas com o modelo social do estado. 

 No que respeita às políticas promotoras de boa prática social em Portugal, os decisores 

defendem que, existem algumas políticas económicas, sociais e de saúde e algumas boas práticas, 

contudo, acreditam também serem insuficientes. 

Por fim, estes acreditam que as limitações na relação entre a academia, as políticas 

públicas e o Serviço Social, acima referidas, assim como a insuficiência de políticas promotoras 

de boa pratica social em Portugal devem-se a fragilidades como a falta de maior cooperação 

institucional, de políticas adaptativas e conhecedoras da realidade, de uma vontade política em 

fazer diferente, de uma maior partilha de informação, de um planeamento e estrutura de 

intervenção e da necessidade de uma restruturação das instituições de apoio social e dos próprios 

apoios prestados. 
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Alguns Resultados

Metodologias do Serviço Social com  

Pessoas I dosas em  Situação de I solam ento 

Metodologia

Pessoa Idosa Capaz Pessoa Idosa Incapaz

Consentimento

Acompanhamento

Proximidade Insistência Aceitação do idoso

Persuasão

Família

Sinalização Institucional

Policia de Proximidade Ministério Público

Doutoramento em Serviço Social
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CAPÍTULO V – AS METODOLOGIAS DO SERVIÇO SOCIAL E AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO DOMÍNIO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

1. Metodologias do Serviço Social com pessoas idosas em situação de 

isolamento 

 

Existe uma diversidade de metodologias a ter em conta na intervenção junto da pessoa idosa já 

abordados anteriormente no ponto A intervenção do Serviço Social no envelhecimento e o 

Conhecimento Científico. 

Consultando aqueles que diariamente lidam com a necessidade de tomar decisões, de 

fazer escolhas que alteram o futuro daqueles que os procuram, ou daqueles que deles dependem, 

pode-se perceber que existe uma metodologia de intervenção junto da pessoa idosa, tal como 

descrito no Esquema 5.1, onde existem dois critérios a ter em conta antes de qualquer decisão. 

Perceber se a pessoa idosa é capaz ou incapaz, isto é, se a pessoa idosa se encontra em condições 

psicológicas para tomar decisões sobre si, ou se pelo contrário se encontra num estado de 

demência impossibilitando o livre arbitro, torna-se imprescindível para um melhor 

desenvolvimento de atividades futuras. 

 

ESQUEMA 5.1 - METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Quando os assistentes sociais se depararam com uma pessoa idosa sinalizada por se 

encontrar em situação de risco, mas que se encontra bastante lúcida e consciente da sua realidade, 

ou seja, encontra-se com capacidade para a tomada de decisões, trabalham fortemente na 

Proximidade com o idoso, através da Persuasão, Insistência, Acompanhamento constante e 

manutenção do Consentimento, tentando sempre que este trabalho continuo e por vezes longo 

leve à Aceitação do apoio por parte da pessoa idosa, "(...), é sempre feito algum caminho (...), não 

falo só da intervenção aqui da nossa parte, aqui do equipamento, muitas vezes com as colegas ou 

do acolhimento ou das equipas especificas, há sempre, naquela aproximação, uma tentativa de 

manter esta relação, e com a maior regularidade possível (...)” (EAS1). 

Em caso de necessidade é utilizada uma abordagem junto da família, “(...) se virmos que 

são situações com situação de risco, tentamos também perceber que família existe, que rede 

existe, tentar acionar se for caso disso (...)” (EAS1). 

Se a Família também não se encontrar disponível, ou simplesmente não existir, o 

assistente social procura o apoio a outras instancias consultando e apresentando uma sinalização 

institucional do idoso, seja para a Polícia de Proximidade, para outras Instituições Sociais ou 

mesmo para o Ministério Público, “e existem outros serviços que podem ser acionados, como por 

exemplo, a teleassistência, mas isto vai depender muito da situação do idoso,(...) depende da 

situação em si mas normalmente tentamos acionar todas as respostas ou  serviços que possam 

minimizar esses riscos, contactar, conhecer, ou tentar saber toda a rede (...)" (EAS1). 

Em contrapartida caso a pessoa idosa sinalizada já se encontre num estado de demência 

que impossibilite a sua capacidade de decisão, o assistente social contacta diretamente a Família 

que, por sua vez, caso não surta efeitos ou esta não exista é feita a sinalização da situação à 

Polícia de Proximidade, a outras Instituições Sociais ou ao Ministério Público (Esquema 5.1). 

As metodologias de intervenção a utilizar são na sua maioria iguais entre as instituições 

em estudo. Tanto a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa como as IPSS abordadas utilizam, em 

simultâneo, uma Intervenção Centrada na Pessoa e uma Intervenção em Rede, usando como base 

reguladora o Gestaltismo e Terapia Gestaltica de Frederick Perls, Ralph Hefferline e Paul 

Goodman (1951), que defendem que “A relação indivíduo-meio é compreendida através das 

noções de singularidade, de liberdade e de responsabilidade, e a partir da crença no potencial 

criativo do homem, no seu poder de recuperação e de transformação, na sua tendência ao 

equilíbrio, à autorregulação, ao crescimento, na sua capacidade de se construir e reconstruir na 

sua relação com o mundo, sem desconsiderar, contudo, os limites, os conflitos, as contradições, 

que essa construção pode envolver” Perls (1997), assim como  a intervenção junto dos idosos 

alargando-a para uma intervenção à comunidade, envolvendo pessoas significativas do meio, 

desde a família alargada, vizinhos, amigos, entre outros, orientando-se por uma metodologia de 

intervenção socio terapeuta, uma vez que trabalha o indivíduo de forma Holística e em Rede, 
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permitindo implicar todos os elementos na redefinição e resolução das contradições e conflitos 

expressos pelo sintoma. (Liliana Calvo, 2009) 

Após a decisão da metodologia a utilizar o assistente social comporta um leque de etapas 

a seguir independentemente do tipo de apoio prestado à pessoa idosa. 

As etapas de admissão desta numa qualquer resposta social, segundo os assistentes sociais 

inquiridos, passam pela Sinalização "o processo de admissão aqui é feito maioritariamente 

através do encaminhamento por parte de hospitais, centros de saúde, santa casa, as redes, uma 

outra entidade, ou pela procura direta do próprio utente ou familiar, (...)" (EAS9), pela 

Abordagem, "(...) dependendo da situação e da necessidade de avaliação e das necessidades que 

se possam detetar, portanto, pode ser aqui presencialmente no centro de dia, com atendimento, ou 

produzir visita domiciliária de forma a ser da melhor forma, (...)" (EAS8), pelo 

Acompanhamento, "(...) Depois há critérios que podem prevalecer em relação a outros, há 

também a questão geográfica. Quando temos inscrições e há critérios que se sobrepõem em 

relação a outros, e de facto uma pessoa estar em situação de isolamento, (...) é feita a entrevista 

diagnóstica, registos biográficos, idade, história familiar, histórico de saúde, (...) e sobretudo 

saber o que esperam de nós, não é, e para saber o que esperam de nós precisamos saber quem é 

aquela pessoa, que espectativas é que têm porque muitas vezes o que a família espera de nos não 

é bem aquilo que o idoso espera de nós. (...)" (EAS5) e, por fim, pela Admissão, "(...) depois 

adequá-lo (o idoso) aos serviços que nós prestamos, o mais personalizado, o mais individualizado 

possível para ir de encontro com o que a pessoa quer" (EAS5). (Anexo BD) 

Se analisarmos as etapas de admissão de uma pessoa idosa por instituição poderemos 

concluir que todos os assistentes sociais, independentemente da sua instituição de pertença 

identificam os passos supracitados. 

Dos sete inquiridos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cinco apresentam a 

Sinalização, a Abordagem e o Acompanhamento como etapas importantes a ter em conta na 

admissão da pessoa idosa. Dos quatro representantes das IPSS todos eles seguem grande parte das 

mesmas etapas, apesar de um deles não ter identificado, a necessidade de se referir à Abordagem 

à pessoa idosa, mas sim à Admissão da mesma (Tabela 4.4).  

Nas entrevistas realizadas pouco se debruçou (pouca referência por parte dos assistentes 

sociais inquiridos) sobre as condições em que é feita a Admissão da pessoa idosa nas instituições 

(Tabela 4.4). A razão reconhecida para a pouca identificação destas condições é o facto de a 

mesma ser feita de uma forma mais burocrática e estandardizada, já que independentemente da 

pessoa idosa ou da sua condição de entrada existem regras e procedimentos que devem ser 

seguidos para uma admissão plena e legal.  
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2. Políticas públicas no domínio dos direitos da pessoa idosa em situação de 

isolamento35 

 
“O que mata um jardim não é mesmo alguma ausência nem o abandono... O que mata um jardim 

é esse olhar vazio de quem por eles passa indiferente.” 

(Mário Quintana, “Jardim interior” in A Cor do Invisível, 1989) 

 

 

“(...) os assistentes sociais, conhecedores das realidades individuais, locais e institucionais, se 

posicionam de forma privilegiada na interseção institucional, podendo reforçar o seu papel como 

avaliadores, propositores, e não meros executores de políticas sociais.” (Ferreira, Monteiro e 

Daniel, 2016) 

No Fórum para a Governação Integrada, ocorrido de 15 a 16 de outubro de 2015, os 

técnicos presentes sugeriram que para prevenir o isolamento social seria necessário promover a 

intergeracionalidade; dinamizar o voluntariado; investir-se no Marketing Social; incentivar as 

redes de vizinhança; criar-se programas e projetos direcionados especificamente para pessoas 

idosas sós e dependentes; mapear-se os territórios através de uma intervenção em rede; incentivar 

a criação de associações de pessoas idosas; fomentar o empreendedorismo social sénior nas 

empresas; fomentar a visão integrada com o envolvimento de todos os agentes determinantes para 

a intervenção junto das pessoas idosas (Ação Social, Saúde, Juntas de Freguesia, Bombeiros, 

PSP, associações de Moradores, rede de vizinhança, comércio local, rede de apoio informal 

identificada); atualizar-se os diagnósticos com regularidade (com participação da população 

idosa) e identificar redes de apoio informais junto da comunidade (cafés, farmácias, associações e 

outras) “ (Govint, 2015) 

Os assistentes sociais, tanto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, como os das IPSS 

em estudo tiveram algo a dizer sobre esta problemática do isolamento das pessoas idosas 

identificando grande parte dos pontos acima transcritos, mas também alguns que não constam 

desta lista. Cada um apresentou posições diferenciadas que observam nas suas intervenções, nas 

suas realidades diárias.  

As medidas que podemos mais evidenciar são a falta de técnicos existentes em cada 

equipamento, "(...) um técnico que não pode estar propriamente no domicílio a fazer trabalho de 

rua, nos centros de dia a fazer o principal trabalho que é o contacto com as pessoas porque tem de 

estar no gabinete a fazer o trabalho de papeis (...)." (EAS13), e a necessidade de se repensar o 

conceito de pessoa idosa, “Atualizar diagnósticos com regularidade” (Govint, 2015), "vai 

continuar a haver sempre pessoas isoladas, (...) isto leva-nos a repensar, a ter um olhar atento, (...) 

                                                
35 Todos os dados encontram-se em Anexo da página XXXVIII à página XXXIV 
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doenças que se revelavam em idades tardias, agora começam-se a revelar mais cedo, (...) o 

próprio conceito de idoso tem de ser repensado (...)" (EAS8). 

Deparamo-nos com a necessidade de um trabalho com vista a uma Intervenção em Rede 

melhorada e mais eficaz, “Mapear os territórios através de uma intervenção em rede; fomentar a 

visão integrada com o envolvimento de todos os agentes determinantes para a intervenção junto 

das pessoas idosas(...)” (Govint, 2015), "acho que na cidade de Lisboa e na forma como as nossas 

instituições se relacionam, (...) continua a haver muita sobreposição e continua a haver muita 

informação que não é passada de instituição para instituição (...)" (EAS1).  

A Falta de Informação, “Investir no Marketing Social” (Govint, 2015), junto das pessoas 

idosas fazendo com que estas se sujeitem a condições de vida desumanas por desconhecimento 

dos seus direitos é outra realidade observada pelos técnicos de Serviço Social que diariamente 

trabalham com a comunidade onde se inserem, "o isolamento é cada vez mais frequente nos 

idosos, porque acho que as respostas que estão à disposição não são do conhecimento dos 

mesmos e acho que esta falta de informação faz com que as pessoas tenham problemáticas que 

não conseguem lidar e não procuram resposta nesse sentido (...)" (EAS9). 

De forma a ajustar as políticas sociais e as intervenções dos técnicos é imprescindível ter 

em conta de que o isolamento das pessoas idosas pode ser diferente entres contextos 

socioinstitucionais e comunitários, isto é, uma pessoa idosa que se encontre isolada num centro 

urbano terá necessidades diferentes de uma pessoa idosa isolada numa zona rural, Diferenciação 

no Contexto Socioinstitucional e Comunitário, "em relação ao isolamento do idoso no domicilio, 

acho que é um tema bastante relevante, porque dependendo da zona de intervenção que 

estivermos a falar, não é, existem zonas mais isoladas, mais no interior se calhar este isolamento é 

provocado pela falta de recursos, pela falta de conhecimento, no caso das zonas mais 

desenvolvidas, em que há mais respostas temos também algumas dificuldades relativamente, por 

exemplo, a vagas, pode até haver respostas mas podem não existir vagas para dar resposta, (...)" 

(EAS10) 

Os assistentes sociais inquiridos consideram ser também importante repensar as 

Respostas Sociais, “Incentivar redes de vizinhança; criar programas e projetos direcionados 

especificamente para pessoas idosas sós e dependentes; identificar redes de apoio informais junto 

da comunidade; incentivar a criação de associações de pessoas idosas; fomentar o 

empreendedorismo social sénior nas empresas” (Govint, 2015), "eu penso que estamos a fazer 

mas ainda podíamos fazer mais porque ainda passam muitas horas sozinhos, a solidão ainda é 

uma coisa, por muito que façamos a solidão é ainda um fator muito persistente e que os 

acompanha e nós por vezes nos sentimos impotentes (...)" (EAS12), atrasar a integração da 

pessoa idosa em lares, “Promover a Intergeracionalidade; Dinamizar o Voluntariado” (Govint, 

2015), "eu sou a favor que as pessoas fiquem até ao final dos seus dias em casa com as condições 

especificas e com as condições apropriadas que mantenham a qualidade de vida de cada um, (...)" 
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(EAS2) e desenvolver um Trabalho para um maior Equilíbrio, "o isolamento é muito vago, eu 

acho que temos sempre de respeitar as decisões das pessoas, as suas vontades (...) é um 

malabarismo entre o que as pessoas querem e as Instituições podem dar, o que as pessoas podem 

ainda dar na sua vida. (...)" (EAS5). 

Ninguém, melhor que os profissionais que trabalham diariamente com as diferentes 

realidades, com as diferentes pessoas, com os diferentes instrumentos de trabalho, podem afirmar 

quais as necessidades das pessoas idosas e quais as formas de combate ao isolamento e à 

satisfação das mesmas. 

Os decisores inquiridos apresentaram as boas e as más práticas no que toca a este trabalho 

conjunto entre a prática em Serviço Social, a academia e a produção e aplicação de políticas 

sociais mais direcionadas à pessoa idosa. 

Acreditam que esta relação é bastante importante desde que funcione num regime de 

complementaridade, uma vez que acreditam que, "O Serviço Social faz aqui um papel de 

mediação entre as politicas existentes e depois as espectativas e as necessidades das pessoas com 

quem trabalham, (...) alguns profissionais de Serviço Social estão em alguns fóruns 

nomeadamente na rede social e fazem interligação com organismos que de alguma maneira, 

quase de uma forma indireta podem influenciar as politicas públicas na área do envelhecimento e 

sobretudo na área do isolamento, (...)" (EDP7), de trabalho conjunto, tendo em conta que, "O 

isolamento na velhice é um problema complexo que não pode ser pensado numa perspetiva única 

ou unidirecional. Trata-se de um problema com múltiplas causas e que requer respostas 

diferenciadas e de diferentes dimensões que ultrapassa uma visão ancorada apenas numa área do 

saber, (...) [onde] O Serviço Social assume um papel relevante pelo conhecimento que tem das 

necessidades das populações e pela sua ética indispensável à mediação quer com as próprias 

pessoas em situação de mais vulnerabilidade, quer sensibilizando, impulsionando e animando as 

diversas entidades que atuam nesta área. (...)” (EDP12), e de utilização da academia como 

produtora de conhecimento da realidade, acreditando que, "(...) a academia é essencialmente a 

instituição do topo social, do topo da sociedade que deve refletir aquilo que são os modelos, as 

metodologias que permitem assegurar condições para dar respostas com o máximo de 

competência e qualidade às pessoas, e desse particular, a academia entra na medida em que deve 

desenvolver trabalho de reflexão e de investigação neste particular, fundamentalmente de 

investigação, a investigação é investigação com aquilo que são as metodologias reconhecidas em 

termos académicos, no sentido de poder fazer análises, estudos, investigação que comprovem 

aquilo quer são as condições e as necessidade que existem e as regras, e as formas e os modelos 

que permitam, naturalmente, satisfazer as condições das pessoas em particular (...)” (EDP11), 

através de reflexões referentes à realidade e à interdisciplinaridade, pois "(...) este cruzamento 

entre a prática digamos assim e vamos lá o desenvolvimento teórico destes conceitos, do 

entendimento da realidade, faz, (...) em todos as atividades que promovem nesse sentido, os 



 

127 

fóruns, a reflecção, os congressos, os momentos de partilha e os vários grupos que vão existindo, 

e já existem alguns para refletir exatamente sobre estas práticas, em que é muito produtivo se 

tiverem todos presentes, desde os da academia como os da prática também. (...) temos de cruzar 

muito a realidade com a teoria, e isto ajuda-nos também a compreender, ajuda-nos nos dois polos, 

não é, a entender o fenómeno e por outro lado a perceber o fenómeno" (EDP13). 

As relações mais identificadas e vincadas foram as negativas, onde os decisores 

afirmaram que em Portugal, apesar de nos encontrarmos a dar passos largos num bom sentido, 

ainda nos falta bastante para nos aproximarmos da perfeição no que toca ao apoio à pessoa idosa 

isolada. 

Os decisores inquiridos salientam que a prática de Serviço Social demonstra estar numa 

fase de afastamento e falta de adaptação à realidade, "Sempre senti um pouco um afastamento 

das práticas por relação, eu acho que fez uma evolução bastante grande a determinada altura fez-

se uma aproximação das práticas à produção de conhecimento e à conceção de políticas e isto foi 

verdade, quer em relação às pessoas idosas como a outras dimensões da intervenção social, eu 

neste momento tenho dificuldade em dizer como isto está (...)" (EDP1), de respostas sociais 

inadaptáveis, "(...) há muito que lutávamos para que elas fossem mais, respondessem mais aos 

interesses das pessoas e não tanto ao modelo estereotipado (...). eu acho que a academia e a 

intervenção direta que atravessa com isto todos os dias eram dois bons influentes das medidas de 

política para ajudar a forçar a introdução de medidas alternativas. (...)" (EDP1), de pouca 

produção cientifica referente à prática e de pouca prática tendo em conta a produção científica, 

"O Serviço Social tem um caminho a percorrer relativamente à progressão de conhecimento sobre 

a sua intervenção, há pouca produção de conhecimento por parte dos assistentes sociais 

relativamente à intervenção ao seu agir profissional, à compreensão e à progressão sistemática de 

que vive diariamente na sua relação com os cidadãos e de como é o seu desempenho profissional 

e o seu agir profissional (...).” (EDP4), de falta de auscultação dos profissionais na definição de 

políticas, "Não há muita tradição em Portugal de quando se definem políticas se auscultarem as 

pessoas que estão no direto, não existe uma prática dessa natureza e portanto há que ser, de certa 

maneira, quem está no direto e conhece os problemas e os pode saber colocar que deve fazer isso 

relativamente a recomendações a fazer ao poder político, (...)" (EDP4), de falta de ligação entre a 

academia, a prática e a legislação, "(...) acudir e transformar aquilo que são as nossas posições 

do ponto de vista teórico em resultados práticos que resultem na melhoria da qualidade e das 

condições de vida das pessoas mais velhas." (EDP8), de inadaptação dos recursos económicos, 

"Há aqui uma questão de fundo que me preocupa a mim e preocupa a todos e que tem algum 

reflexo em termos da definição de politicas públicas, que tem a haver com a questão financeira, 

ou seja, por muito que se avance em termos de regulamentos para o funcionamento das 

instituições, para a criação de novas valências, novos serviços, novas instituições, no limite 

depois acaba por depender muito da questão de natureza financeira (...)” (EDP10) e de problemas 
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com o modelo social do Estado, "(...) Eu diria que o problema aqui é um problema do modelo 

social do próprio estado, é um problema político no essencial, a questão é uma questão politica. 

(...)" (EDP11). 

 

 

Políticas públicas promotoras de boa prática profissional em Serviço Social36 

 

Portugal, encontra-se a trabalhar arduamente na direção do respeito, da igualdade e da satisfação 

das necessidades da população mais sénior. 

A realidade é que o fenómeno do envelhecimento tem obtido cada vez mais admiradores 

e francos preocupados com tudo o que, direta ou indiretamente, influência e é influenciado por 

este. 

Neste momento existe um leque de respostas, de boas práticas no apoio à pessoa idosa, 

mesmo que, algumas ainda sejam bastante embrionárias e outras estejam fortemente tipificadas 

não permitindo a abrangência à totalidade da população necessitada. 

Estas boas práticas podem ser ao nível económico, como por exemplo, a pensão de 

velhice, a pensão social de velhice, acréscimo vitalício de pensão, complemento especial à pensão 

de velhice, complemento por cônjuge a cargo, complemento solidário para idosos e o suplemento 

especial de pensão, ao nível da saúde, com o sistema nacional de saúde e os benefícios adicionais 

de saúde, como também ao nível social através de respostas sociais como o acolhimento familiar, 

o centro de convívio, centro de dia, centro de noite e estruturas residenciais. 

Segundo a Direção Geral da Segurança Social (Junho 2016) a pensão de velhice 

corresponde a uma “prestação pecuniária mensal atribuída aos beneficiários do regime geral de 

segurança social, quando atingem a idade legalmente presumida como adequada para a cessação 

do exercício da atividade profissional”, a pensão social de velhice, a uma “prestação pecuniária 

mensal atribuída às pessoas (...) a partir da idade normal de acesso à pensão de velhice do regime 

geral de segurança social, a qual é de 66 anos e 2 meses, em 2006 e de 66 anos e 3 meses em 

2017”, o acréscimo vitalício de pensão a uma “prestação pecuniária atribuída aos antigos 

combatentes, paga uma vez por ano, em outubro, e inclui 12 mensalidades”, o complemento 

especial à pensão de velhice a uma “prestação pecuniária atribuída aos antigos combatentes, paga 

uma só vez por ano, em outubro, e inclui 14 mensalidades”, o complemento por cônjuge a cargo 

a uma “prestação pecuniária, mensal, atribuída aos pensionistas de velhice e de invalidez do 

regime geral da segurança social com o cônjuge a cargo”, o complemento solidário para idosos a 

uma “prestação pecuniária, mensal, atribuída aos pensionistas de velhice e sobrevivência ou 

                                                
36 Todos os dados em Anexo Da página XXXVIII 
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equiparadas, de qualquer sistema de proteção social nacional ou estrageiro, aos cidadão nacionais 

que não reúnam as condições de atribuição da pensão social por não preencherem a condição de 

recursos e aos titulares de subsídio mensal vitalício”, o suplemento especial de pensão a uma 

“prestação pecuniária atribuída aos antigos combatentes, paga uma vez por ano, no mês de 

outubro”. 

Ao nível da saúde a Direção Geral da Segurança Social (junho 2016) clarifica que os 

benefícios adicionais de saúde correspondem ao “apoio concedido aos idosos que recebem o 

complemento solidário para idosos, para reduzir as despesas com a saúde (...)”.  

Do ponto de vista do apoio social a Direção Geral da Segurança Social (Junho 2016) 

caracteriza o acolhimento familiar como uma “resposta social que consiste na integração, 

temporária ou permanente, de pessoas idosas em famílias idóneas, capazes de lhes proporcionar 

um ambiente estável e seguro”, o centro de convívio como uma “resposta social que consiste no 

apoio a atividades sociais, recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com participação 

ativa das pessoas idosas, residentes numa determinada comunidade”, o centro de dia como uma 

“resposta social que consiste num conjunto de serviços que contribuem para a manutenção no seu 

meio social e familiar, das pessoas com 65 ou mais anos que precisem dos serviços prestados pelo 

Centro de Dia”, o centro de noite como uma “resposta social que funciona em equipamento de 

acolhimento noturno, dirigido a pessoas idosas com autonomia que, durante o dia permaneçam no 

seu domicilio e que por vivenciarem situações de solidão, isolamento e insegurança, necessitam 

de acompanhamento durante a noite” e as estruturas residenciais como uma “resposta social que 

consiste em alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos”.  

Neste trabalho de investigação centramo-nos em equipamentos centro de dia, por 

corresponderem a uma resposta cujo principal objetivo é diminuir o isolamento da pessoa idosa 

mantendo-a na sua residência pessoal, na sua comunidade. 

A criação desta resposta social remonta a 1976-78 em que no programa do governo se 

pode ler: 

“As carências de equipamento social de resposta aos problemas de terceira idade 

provocam a necessidade de criação de estruturas adequadas, nomeadamente de equipamentos de 

apoio às pessoas idosas residentes nos seus domínios – “os centros de dia”. Este tipo de 

serviços, praticamente inexistente, terá uma dupla função: proporcionar, através do convívio e 

de atividades adequadas, a quebra do isolamento [...], por outro lado, permitir uma avaliação 

mais correta das verdadeiras necessidades de alojamento. Em consequência, proceder-se-á à 

criação de centros de dia” (Ferreira, Monteiro e Daniel, 2016). 
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Nas respostas, dos decisores inquiridos podemos também encontrar nomeações a 

Políticas Económicas, Políticas Sociais, e Políticas de Saúde, como identificação de boas práticas 

em Serviço Social, houve também quem descrevesse o que considera ser na “prática” as Boas 

Práticas e quem afirmou não existir ou não serem de todo suficientes as políticas promotoras de 

boas práticas. 

A maior percentagem de respostas incide sobre a não existência ou a existência 

insuficiente de políticas públicas diretamente ligadas à realidade atual e à realidade da nossa 

comunidade, seja por parte dos decisores seja pelos próprios assistentes sociais que delas 

dependem diariamente. Como visto anteriormente estas encontram-se bastante aquém das 

necessidades reais, "Talvez hajam políticas, mas não uma política. Não há uma politica pública 

para o envelhecimento ativo, temos medidas variáveis, temos pensões, rendimentos, ao nível dos 

serviços dos equipamentos sociais temos politicas ao nível da saúde, a saúde define por vezes 

algumas políticas dirigidas a esta população, não temos políticas de educação relativamente às 

pessoas à medida que envelhecem, (...) não há uma politica para as pessoas idosas ou se quiser 

uma politica para o envelhecimento ativo (...)” (EDP4).  

Para os decisores, “(...) as políticas públicas para as pessoas idosas normalmente têm 

muito o caracter mais económico do que um caracter social ou preventivo, as políticas públicas 

para as pessoas idosas são muito com base na subsistência, na sobrevivência, também inclui 

alguns cuidados de saúde, e algumas respostas sociais só que não são muito direcionadas para a 

diferença, (...)" (EDP2), Este tipo de políticas obtém maior percentagem de respostas, uma vez 

que quase todos os inquiridos referem que estas correspondem às políticas que mais existem e que 

vão sendo adaptadas e melhoradas com mais frequência.  

“As politicas sociais são transversais e não contemplam diferenças para pessoas isoladas 

e não isoladas, à exceção, é evidente, do apoio domiciliário, o apoio domiciliário integrado da 

saúde a questão dos lares de idosos e do apoio quer das instituições, das IPSS quer do Estado, não 

são diferenciadoras e portanto o papel que o Serviço Social tem é na transformação das politicas 

sociais às necessidades das pessoas (...) que é tornar as politicas que são transversais em práticas 

inovadoras consoante as necessidades da população." (EDP2). 

Acreditam também que a “rede nacional de cuidados continuados, uma parceria entre a 

saúde e a segurança social para responder, não a velhos nem a novos, a cuidados continuados 

mais graves, menos graves, uns no âmbito exclusivamente da saúde outros que eram de um 

âmbito de segurança social, de uma responsabilidade mista da segurança social e da saúde (...)" 

(EDP1) é uma boa prática no apoio ao nível da saúde. 

O Serviço Social nas suas funções do dia-a-dia, nas suas intervenções diretas pode 

também contar com um conjunto de instrumentos que facilitam e melhoram essas intervenções, 

tornando a sua prática mais ajustada, "(…) as novas tecnologias ao serviço dos idosos estará a 

funcionar, a teleassistência, o que pode ser muito reconfortante para as pessoas (...). A 
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Universidade de Aveiro tinha um projeto também muito engraçado que potenciava imenso o 

desenvolvimento de uma situação desta bastante mais sofisticada até, não sei em que aquilo se 

transformou e que tipo de instituições é que podem estar a beneficiar ou não desses projetos, a 

Escola de Enfermagem de Coimbra em articulação com Aveiro tinha também um bom projeto 

para idosos mais ligado a apoios clínicos. É necessário um trabalho cada vez mais integrado." 

(EDP1). 

A "(...) universidade da terceira idade, acho que esta foi uma metodologia, uma nova 

resposta que vai ao encontro daquilo que uma nova vaga de população sénior sendo que são 

pessoas que ainda são pessoas uteis, ainda aprendem, e geralmente isto veio também restabelecer 

um bocadinho aquilo que é o conceito de família, porque obviamente o avô ou a avó vai à 

universidade da terceira idade, obviamente que não há uma universidade da terceira idade é no 

mesmo local que os jovens estudam, isto permitiu obviamente quer ao idoso ver o jovem de 

forma diferente quer também aos jovens verem o idoso de forma diferente (...)" (EDP14). 

Ao longo dos tempos a preocupação relativa às políticas de apoio à pessoa idosa tem sido 

cada vez mais notada na criação e implementação de novas políticas, de novas estratégias, de 

novas visões sobre a realidade e no futuro, contudo, ainda será necessária uma maior análise do 

fenómeno e uma maior consciência da realidade portuguesa e mundial. 

 

 

Políticas públicas portuguesas promotoras de direitos das pessoas idosas em situação de 

isolamento37 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos” 

(Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos) 

 

Os Direitos das pessoas idosas correspondem aos principais objetivos a ter em conta na criação e 

implementação de políticas públicas, assim como no desenvolvimento das atividades diárias dos 

assistentes socias nas suas intervenções e ainda nas produções científicas realizadas sobre o tema 

da pessoa idosa. 

Para o Instituto de Segurança Social (2012) existem dez razões para se exercer estes 

direitos pois estimulam o desenvolvimento pessoal e social que são o bem-estar emocional; o 

bem-estar material; o bem-estar físico; a autonomia; a capacidade de escolha; a participação; a 

integração social; as relações pessoais; a qualidade de vida e o envelhecimento ativo. 

                                                
37 Todos os dados encontram-se em anexo da página XXXVIII à página XXXIX 
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Todas as políticas públicas, todas as respostas sociais, todos os instrumentos de apoio 

social são criados e desenvolvidos com uma base comum, os Direitos das pessoas que deles 

necessitam. 

As políticas, as respostas e os instrumentos relacionados com o apoio à pessoa idosa 

isolada não são exceção, conseguimos encontrar políticas que têm como objetivo o 

desenvolvimento educacional, cultural, espiritual e de lazer, como por exemplo a criação das 

Universidades Séniores38 e a de criação de respostas sociais que trabalham para a manutenção da 

pessoa idosa na sua residência, no seu meio comunitário desenvolvendo atividades de relação 

intergeracional, de cidadania e de desenvolvimento pessoal. Desta forma aumentam a autonomia 

e a independência dos idosos através de apoios alimentares, apoios de saúde, de ocupação de 

tempo, entre outros.  

Podemos também encontrar políticas de apoio à saúde dando à pessoa idosa a 

possibilidade de assistência e de melhoramento da qualidade de vida. 

Em Portugal ainda nos encontramos à procura do melhor caminho a seguir para um 

envelhecimento pleno e ativo. 

Os assistentes sociais inquiridos reforçaram a importância dos direitos da pessoa idosa 

nas suas atividades diárias, nas suas intervenções. 

Estes identificam que, apesar de todos os direitos da pessoa idosa serem considerados, o 

Direito à Decisão, o Direito à Individualidade, o Direito à Assistência e o Direito à Informação e 

Participação correspondem aos direitos fundamentais a ter em conta numa intervenção junto dos 

mesmos. 

Reforçando-se assim as teorias baseadas na dignidade humana e nos direitos (abordagem 

dos direitos e da dignidade humana) que se prendem com o poder de autodeterminação, ou seja, 

de autonomia, participação e escolha, onde deve existir justiça social e equidade. 

Os assistentes sociais que desenvolvem funções na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

e nas IPSS abrangidas pela investigação defendem que a pessoa idosa tem "em primeiro lugar o 

Direito de decidir se quer ou não frequentar o equipamento (...)” (EAS1). Em segundo lugar 

existe o direito à " individualidade de cada um, não tratar as pessoas como um todo, como um 

grupo e sim reconhecer que cada um tem a sua própria história, que deve ser respeitada por nós à 

semelhança de todos os outros, (...)." (EAS3). 

                                                
38 “Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:  

1 — Reconhecer a importância das academias designadas «universidades seniores» como 

respostas socioeducativas que visam criar e dinamizar regularmente atividades nas áreas sociais, 

culturais, do conhecimento, do saber e de convívio, a partir dos 50 anos de idade, prosseguidas por 

entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos.” (Diário da República n.º 229/2016, Série I 

de 2016-11-29) 
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Nas nossas instituições de apoio à população idosa encontramos também a ideia de que " 

o mais importante é garantir a assistência ao utente, (...) que o utente tenha direito a todo o tipo de 

serviços que nós possamos facultar independentemente de ter condições económicas ou não para 

o efeito, respeitamos a história de vida do utente ao o acolhermos, as suas crenças, as suas rotinas 

(...)" (EAS9) e o respeito pelo " (...) direito à informação, (...) eles perceberem que ninguém lhes 

vai delinear um projeto sozinho, nós damos orientações com acesso à informação, mas depois 

construímos um plano de desenvolvimento individual com eles e depois é satisfazer outras 

necessidades que estão subjacentes (...)" (EAS13). 

Do ponto de vista das pessoas idosas os seus direitos também devem ser considerados na 

implementação de novas políticas de apoio, para estes, as necessidades que sentem poderiam ser 

colmatadas através de Apoio Económico, de Apoio Emocional / Afetivo, de Apoio Funcional e de 

Apoio Generalista. 

Os apoios económicos correspondem a políticas de contribuição pecuniária para colmatar 

as dificuldades na obtenção de bens essenciais, "um apoio de comida crua para fazer comida em 

casa, eu preciso comprar comida para fazer em casa (...)" (EPI57). 

Os apoios emocionais e afetivos correspondem a politicas que desenvolvam respostas de 

apoio social e emocional para as pessoas idosas de forma a manter o contacto com a comunidade, 

a companhia constante e a autonomia dos idosos, "eu sou apologista destes centros (...), eu sou 

apologista que as pessoas têm de ser retiradas de casa, eu por exemplo agradeço a quem me 

retirou de casa (...) "sabe que quando acabamos a nossa atividade laboral e ficamos isolados em 

casa que as coisas tornam-se complicadas psicologicamente, isso é uma coisa que está bem 

estudada e por isso eu agradeço a quem me tirou, aquela coisa de ficar fechado em casa, de perder 

aqueles horários que tinha (...)" (EPI9). 

O apoio funcional corresponde às politicas de apoio à realização das tarefas diárias, à 

satisfação das necessidades básicas e, consequentemente, ao aumento de autonomia das pessoas 

idosas e da sua manutenção na sua residência, "eu acho que qualquer ajuda é necessária, pois 

claro se a pessoa está sozinha, não pode fazer as suas coisas tem sempre de haver alguém que as 

faça e além disso também o voluntariado é muito bom, se houver pessoas que vão a casa, se a 

pessoa gosta muito de ler mas já não consegue, se gosta de conversar, uma serie de coisas que se 

pode fazer de facto para que o idoso não esteja isolado. (...)" (EPI11). 

As pessoas idosas identificam também necessidades às quais não conseguem atribuir 

políticas que responderiam na satisfação das mesmas, a estas foi designado de necessidades de 

apoio generalista, "olha eu queria estar num sitio, eu se ficasse aqui (na zona) ficava bem(...)" 

(EPI10), "a ajuda é ter saúde, a saúde é o principal" (EPI12), "eu acho que precisam de uma 

instituição (...)" (EPI26). 
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Há ainda quem não considere a existência da necessidade de novas políticas, talvez por 

desconhecimento de outras realidades, dos seus direitos, e das políticas de apoio existentes em 

Portugal, “Sem opinião”, "não sei, não me falta nada, não me importo de estar sozinha" (EPI22), 

"não sei explicar" (EPI46), "(...) eu creio que nada me pode ajudar, porque qualquer ajuda não 

compensa o que eu tinha antes" (EPI53). 

 

 

3. Matriz de práticas inovadoras em Serviço Social com pessoas idosas em 

situação de isolamento39 

 

No âmbito da política, o envelhecimento é conceptualizado como um problema social que é 

necessário resolver, uma vez que a pessoa idosa corresponde a um peso no sistema de bem-estar 

social. 

Esta imagem deve ser alterada, devemos trabalhar com o objetivo de tornar a pessoa idosa 

um cidadão no pleno termo da palavra, “indivíduo que convive em sociedade, num grupo de 

indivíduos entre os quais existem relações recíprocas, habitante da cidade, e tem o direito de 

gozar de seus direitos civis e políticos do Estado em que nasceu, ou no desempenho de seus 

deveres para com este”40. 

É aqui que entra a grande responsabilidade do Serviço Social em desenvolver práticas 

inovadoras na intervenção junto das pessoas idosas, junto dos legisladores para que as políticas 

públicas sejam o mais fiéis à realidade, e junto às academias de forma a existir uma partilha de 

conhecimentos mais vasto. 

Em Portugal deparamo-nos com um incremento de políticas e práticas que levam ao 

aumento da participação cívica da pessoa idosa, através do incentivo à criação de movimentos e 

associações de pessoas idosas, ao trabalho voluntário dos maiores, como por exemplo “A Avó 

veio trabalhar”41, um projeto que pretende reintegrar os séniores do Cais do Sodré a uma vida em 

comunidade, o “Projeto Bem Envelhecer III”, cujos objetivos principais são a intervenção ao 

nível dos idosos apoiados por IPSS, promovendo a qualidade de vida dos idosos no que respeita 

ao seus níveis de bem-estar físico, mental e social através do incentivo ao envelhecimento ativo, e 

a intervenção ao nível das IPSS que apoiam idosos de forma a dinamizar o trabalho em rede em 

diversos concelhos do distrito de Braga através da promoção do intercâmbio institucional42, ou até 

                                                
39 Todos os dados encontram-se em Anexo Da página XXXIX 
40Cidadão (Conceito), consultado a 29-10-17, disponível em 

https://www.significados.com.br/cidadao/  
41A Avó veio trabalhar, consultado a 28-10-17, disponível em  

https://www.almostlocals.com/a-avo-veio-trabalhar  
42Projeto Bem Envelhecer III, consultado a 28-10-17, disponível em 

http://www.eapn.pt/projeto/118/projeto-bem-envelhecer-iii  

https://www.significados.com.br/cidadao/
https://www.almostlocals.com/a-avo-veio-trabalhar
http://www.eapn.pt/projeto/118/projeto-bem-envelhecer-iii


 

135 

mesmo o projeto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que promove a autonomia, a qualidade 

de vida e a gestão financeira junto da população sénior, o “Projeto CordonGris”43. 

Estes e outros são exemplos do trabalho desenvolvido com vista à melhoria das condições 

e da qualidade de vida das pessoas idosas, tendo sempre como princípio orientador os seus 

direitos enquanto tal. 

O Serviço Social depende diretamente das políticas públicas, uma vez que estas 

correspondem aos seus instrumentos de trabalho, cabendo assim também a estes trabalharem para 

a criação e implementação de políticas mais ajustadas à realidade. 

Os decisores inquiridos identificam que a criação de políticas mais adaptativas e 

conhecedoras da realidade corresponde à principal necessidade para o desenvolvimento de 

práticas inovadoras em Serviço Social. 

Outras razões identificadas para o desenvolvimento destas são, a necessidade de uma 

maior cooperação Institucional, uma maior vontade política, uma maior partilha de informação, 

um maior planeamento e estrutura de intervenção e uma restruturação das instituições de apoio 

social. 

"(...) é extremamente difícil, a relação entre as Instituições e a Segurança Social, e outras 

fontes de financiamento, é extremamente difícil, é exigente, e tem de ser exigente, o problema é 

que há instituições que não têm condições para dar resposta a essas exigências. (...) poderia 

encaminhar-se numa outra direção que seria, em vez de os técnicos da Segurança Social serem de 

alguma forma os fiscalizadores das instituições, serem também um pouco os consultores das 

organizações, ou seja, eles próprios terem as soluções, apresentar as soluções, "bom, agora vai 

haver esta alteração, se trabalharem neste sentido quando chegar a alteração já estarão preparados 

e portanto a transição já será fácil", "abriu uma nova linha para um qualquer tipo de apoio, não 

querem aproveitar?" e portanto isso de alguma forma ajudaria as instituições, cumprindo a 

legislação (...), isso seria um avanço. (...)” (EDP10). 

É também importante ter "(...) diagnósticos corretos, porque nós funcionamos de alguma 

forma intuitivamente e não percebemos bem, quais são as dificuldades das pessoas, depois é 

preciso ter uma politica mais centrada nas pessoas que dê respostas às suas necessidades na 

própria comunidade e no próprio domicilio, evitando o desenraizamento, porque nós temos muito 

a tendência para quando a pessoa está numa fase mais debilitada tirá-la da sua casa e colocá-la 

num equipamento. É preciso responder às necessidades das famílias, para que as famílias possam 

elas próprias tomar conta dos idosos e não recorrerem tanto ao Estado (...) acima de tudo é 

preciso ser-se mais criativo e responder à medida, se num caso uma resposta tipificada serve 

                                                
43 “(…) procura ajudar os seniores a manter uma vida saudável e independente através de recomendações 

de refeições, gestão de saúde e assistência nas compras – tudo dentro de um orçamento controlado.” 

(consultado a 28-10-17, disponível em http://cordongris.eu/pt/) 

http://cordongris.eu/pt/
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noutro não serve, se nalgumas comunidades um lar possa ser uma boa resposta, uma residência 

comunitária intergeracional pode ser melhor noutra. (...)" (EDP8). 

Torna-se cada vez mais urgente o apoio do Serviço Social na criação de políticas sociais 

mais direcionadas à pessoa idosa, “não há uma política pública para o envelhecimento ativo, 

temos medidas variáveis, (...) não há uma política para as pessoas idosas ou se quiser uma política 

para o envelhecimento ativo (...)” (EDP4). 

É necessário também disponibilidade para auscultar os técnicos no terreno, para a 

realização de diagnósticos e avaliações das execuções das políticas, "falta vontade política, 

porque como sabe a ONU recomenda que haja em cada país uma orientação estratégica, um plano 

para o envelhecimento ativo que concite os vários setores, os vários atores da sociedade civil num 

plano de intervenção a médio prazo tendo em conta todos os aspetos que são sobre o 

envelhecimento com saúde e o envelhecimento bem sucedido (...) numa perspetiva de prevenção 

do envelhecimento que promova o chamado envelhecimento ativo (...)" (EDP4). 

Existem diversas medidas avulsas sendo as principais e mais assertivas as desenvolvidas 

localmente, já com o apoio dos assistentes sociais “continuamos a ter várias medidas avulsas sem 

uma perspetiva de estratégia, sem definição de objetivos a alcançar, dispersa pelos diferentes 

setores e muitas das ações estão entregues ao local, é no local que há de facto preocupações de 

bem-estar e de produção de saúde e bem-estar na pessoa idosa, ao nível das autarquias (...) na 

perspetiva da prevenção, da mobilidade, das atividades culturais e desportivas e de convívio, em 

parceria com as instituições e as misericórdias (...). Não existem indicadores operativos capazes 

de orientar e avaliar a execução das políticas no terreno, a maioria das políticas em Portugal não 

têm indicadores operativos capazes de orientar e avaliar eficazmente aqueles que no terreno são 

responsáveis pela sua execução.” (EDP12) 

Uma boa prática desenvolvida pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa em que procura 

“retardar a institucionalização ou evitar a institucionalização desnecessária e garantir com 

qualidade o prolongamento da permanência no meio natural de vida das pessoas mais velhas e/ou 

com algum grau de incapacidade (...) [assumindo-se] como uma política emergente que vai não só 

ao encontro das expetativas das pessoas, mas também se assume como uma resposta mais 

sustentável do ponto de vista dos recursos necessários a mobilizar” (EDP12). 

“(...) Importa centrar a atenção nas várias dimensões que as políticas integradas de 

longevidade devem integrar, concretamente: as respostas sociais e de saúde integradas; o papel da 

família e da rede informal; a participação e o papel das pessoas mais velhas nas comunidades e na 

sociedade; os conhecimentos e os saberes das pessoas mais velhas; a autonomia económica, 

financeira e habitacional; a segurança e a prevenção da violência nas pessoas mais velhas. (...) 

“(EDP12). 
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“[Importando] numa primeira fase colocar os serviços mais próximos e ajustados às 

necessidades das pessoas mais velhas; implementar um sistema de sinalização, referenciação e 

acompanhamento de idosos em situação de vulnerabilidade social, que se encontrem em situações 

de isolamento ou em risco, que funcione em rede com os parceiros locais, através da criação de 

instrumentos e procedimentos comuns com dois objetivos fundamentais aumentar a taxa de 

cobertura da população idosa em situação de vulnerabilidade social, através do alargamento da 

rede de identificação e vigilância de idosos em situação de isolamento e da otimização dos 

recursos de diversos parceiros e melhorar a qualidade do serviço prestado, através da redução do 

tempo de resposta às situações mais urgentes e um acompanhamento mais efetivo assente numa 

lógica de partilha de responsabilidades com parceiros locais." (EDP12). 

Este trabalho de diagnóstico, planeamento e estruturação de uma intervenção mais eficaz 

tenciona fazer com que “pessoas mais velhas sejam mais saudáveis e menos dependentes; tenham 

uma rede social mais alargada; tenham maior autoestima e autoconceito positivo; se sintam mais 

integradas e menos excluídas e se sintam mais seguras e menos violentadas” (EDP12). 

Estas são algumas das contribuições que a boa prática em Serviço Social tem a dar para a 

criação e implementação de políticas sociais mais realistas, levando, por sua vez, à criação de 

novas e mais ajustadas matrizes de boa e inovadora prática em Serviço Social, demonstrando que 

“(...) a intervenção do Serviço Social no âmbito da política é o resultado de uma convergência, 

um percurso cruzado, entre os fundamentos (objecto formal) e a sua operacionalidade (objecto 

funcional) do qual resulta uma interacção entre concepções teóricas, problemas e gestão de 

políticas públicas e sociais (interacção - ambiente/sujeito).” (Carvalho, 2011). 
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CONCLUSÕES 

 

O envelhecimento da população tornou-se um tema de extrema importância tendo em conta as 

estatísticas que preveem uma continuação do aumento da longevidade de população, não só em 

Portugal como por todo o Mundo. 

Este tornou-se uma base para o desenvolvimento de novos estudos, de novos 

pensamentos críticos, de novas intervenções na população a todos os níveis, sejam judiciais, 

económicos, sociais ou até mesmo na saúde. 

Para o Serviço Social este corresponde a uma das grandes preocupações dos assistentes 

sociais que desenvolvem funções na área da prestação de apoio à pessoa idosa. 

Ao nível da população mais velha identificamos um grande número de pessoas idosas do 

sexo feminino com idades cada vez mais avançadas, com maior escolaridade e novas vivências. 

Estas alterações, por sua vez levam a uma diferenciação tanto na caracterização da pessoa idosa 

num todo, como num particular, das condições reais de cada pessoa idosa que procura apoio. 

Os diagnósticos de sinalização e de admissão institucional encontram-se também num 

processo de mudança, sendo cada vez mais visível o sentimento de necessidade relacional e de 

afeto. No presente a interligação entre as pessoas de uma mesma comunidade diminuiu e consigo 

a relação de interajuda e do apoio informal de vizinhança, originando um aumento de situações de 

isolamento (Leal, 2011). 

Também do ponto de vista familiar este apoio à pessoa idosa começa a escassear, pelo 

aumento dos anos de reforma, pela deterioração das condições de vida das pessoas, pelas 

alterações nas constituições familiares (divórcios, famílias monoparentais) entre outros fatores, 

levam a que a família, apesar de ser o apoio informal preferencial, esteja cada vez menos 

disponível no acompanhamento da pessoa idosa (Fonseca, 2011). 

Em simultâneo deparamo-nos com uma maior consciencialização das próprias pessoas 

idosas sobre as suas necessidades, conduzindo a cada vez mais procuras de apoio, pelas próprias, 

junto das instituições competentes. 

  As sinalizações por parte de Instituições de Saúde prendem-se com diagnósticos, 

maioritariamente, de isolamento e não por necessidades de apoio ao nível da saúde.  

O número elevado de situações de isolamento leva a uma grande procura de apoio por 

parte das pessoas idosas junto dos Centros de Dia com o intuito de manterem as suas relações e as 

suas redes de contacto (Leal, 2011). 

Apesar do aumento da procura de apoio institucional por parte das pessoas idosas nos 

dias de hoje a sua predisposição para uma institucionalização efetiva é cada vez menor. 
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Esta resistência é fruto de melhores condições de saúde, de condições que permitem um 

maior período de autonomia e de uma consideração inócua das respostas sociais existentes por 

serem desprovidas de adaptação à realidade.  

A falta de autonomia corresponde à razão mais plausível, apontada pelas pessoas idosas, 

para a institucionalização efetiva, sendo ainda referidas as necessidades relacionais e afetivas 

independentemente das suas idades.  

Também a própria predisposição para aceitar a institucionalização não varia tendo em 

conta as idades das pessoas idosas, trata-se de uma influência maior das causas que possam levar 

a uma institucionalização efetiva do que a própria idade (Leal, 2011). 

Tendo em conta esta contextualização o assistente social aquando da sua abordagem à 

pessoa idosa coloca bastante importância no acompanhamento constante no processo de admissão 

à instituição, a primeira abordagem torna-se bastante importante na manutenção futura da relação 

entre o assistente social e a pessoa idosa (Perls, Hefferline e Goodman, 1951). 

A vasta experiência na área social dos assistentes sociais, aleada a formações 

especializadas e formações complementares em Serviço Social e a manutenção por longos 

períodos a desempenhar funções na mesma instituição levam a uma intervenção mais equilibrada 

e mais adaptada à realidade do utente que necessita de apoio. 

Também nos decisores esta formação e permanência duradora na instituição de pertença 

são importantes, a maioria desempenha funções na área da ação social de apoio à pessoa idosa por 

longos períodos tendo variado muito pouco de instituição, tornando assim os seus poderes de 

decisão e intervenção mais assertivos na realidade da comunidade que servem.  

A maior periocidade de fixação institucional por parte dos assistentes sociais e dos 

decisores é observada nas instituições públicas. 

Tendo a ausência de autonomia e o isolamento como impulsionadores na tomada de 

decisão de aceitação de uma institucionalização permanente podemos ainda afirmar, com as 

informações recolhidas neste trabalho, de que existem duas dicotomias no que respeita à 

identificação do isolamento, para a pessoa idosa o isolamento é percebido através de um 

sentimento de falta de contactos, de companhia, de relações de proximidade, enquanto que o 

técnico identifica o isolamento pela falta de redes de apoio formais ou informais que satisfaçam 

as necessidades básicas da pessoa idosa tendo em conta a sua condição enquanto tal (Carvalho, 

2013). 

As pessoas idosas têm as suas próprias caracterizações de isolamento apresentando três 

grandes grupos, o isolamento percebido, o isolamento ignorado e o isolamento negado onde 

identificamos diversos tipos de isolamento, tais como o isolamento físico, o isolamento psíquico, 

o isolamento económico e o isolamento social e o isolamento afetivo-emocional (a autora, 2017). 
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Esta tipologia é identificada tendo em conta as condições reais das pessoas idosas, assim 

como mediante as suas condições ao longo da vida e pelo contexto socioinstitucional onde se 

inserem (Hill e Rodgers, 1982). 

Podemos concluir que a pertença institucional da pessoa idosa influência na sua auto 

perceção de isolamento, sendo-o maioritariamente negado pelas pessoas idosas da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa e percebido por questões psíquicas pelos utilizadores das IPSS. 

Existem ainda diferenças entre a forma como as pessoas idosas avaliam as suas condições 

de isoladas e a forma como os assistentes sociais lidam com cada sinalização (Gibson, 1979). 

Uma pessoa idosa sinalizada por terceiros aquando de um primeiro contacto com uma 

equipa técnica pode apresentar vários tipos de reação, desde alívio, aceitação, vergonha, medo, 

revolta ou resistência. 

O alivio, a aceitação e a vergonha são identificados nas pessoas idosas que têm uma auto 

precessão de isolamento percebido, onde se identificam como estando numa condição de 

dependência, o medo é maioritariamente identificado em pessoas idosas cujo isolamento é 

ignorado, já a revolta e a resistência são sempre “as boas vindas” das pessoas idosas cujo 

isolamento é negado. 

Os diagnósticos de entrada das pessoas idosas numa instituição sinalizadas por terceiros 

também demonstram de que a vivência da pessoa idosa influência de uma forma mais direta ou 

indireta na identificação da tipologia de isolamento sentida (Hill e Rodgers, 1982).  

Diagnósticos como dependência psicológica, dependência física, condições de saúde, 

isolamento, condições económicas e conflitos familiares demonstram que a história de vida e a 

forma como a pessoa idosa orientou toda a sua vida, influenciam as condições que esta enfrentará 

enquanto tal.  

 

QUADRO 6.1 – CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE AS PERCEÇÕES E AUTO PERCEÇÕES DO 

CONCEITO DE ISOLAMENTO SOCIAL NA PESSOA IDOSA 

 

 Perceção Isolamento Pessoa 

Idosa 

Auto - Perceção Isolamento Pessoa 

Idosa 

Convergências 

Alívio 

Isolamento percebido Aceitação 

Vergonha 

Divergências 

Medo Isolamento ignorado 

Revolta 
Isolamento negado 

Resistência 

Fonte: Elaboração Própria 
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No que respeita às metodologias do Serviço Social utilizadas na abordagem e 

acompanhamento de uma pessoa idosa capaz de tomar decisões ou de uma incapaz de decidir 

qual o melhor para si, identificamos a Intervenção Centrada na Pessoa e em Rede (Perls, 

Hefferline e Goodman, 1951), sendo reconhecidas como as preferenciais por todos os técnicos, 

sejam eles de Instituições Particulares de Solidariedade Social, sejam da Santa Casa da 

Misericórdia, apesar de os primeiros optarem preferencialmente pela intervenção em rede e os 

segundos pela intervenção centrada na pessoa. 

O contexto socioinstitucional e comunitário da pessoa idosa em situação de isolamento 

não determina a metodologia de intervenção do assistente social, uma vez que em qualquer 

instituição é tido em consideração um mesmo modelo de avaliação e tomada de decisão. 

Independentemente da instituição de pertença da pessoa idosa é feita uma primeira 

abordagem e levantamento das necessidades. Este permite ao técnico definir se o utente se 

encontra em condições de tomar decisões de forma autónoma ou não. 

No caso das pessoas idosas que recusam qualquer tipo de apoio e com capacidades de 

decisão a intervenção é feita através de um trabalho de proximidade procurando o consentimento 

através de um acompanhamento contínuo, de insistência e persuasão constantes até à aceitação do 

apoio por parte da pessoa idosa. 

Caso este trabalho não desencadeie uma consciencialização e aceitação, por parte da 

pessoa idosa, é feita uma tentativa de contacto com a família para um trabalho em rede na procura 

da solução ideal para a necessidade desta. 

A sinalização institucional, à polícia de proximidade ou ao ministério público 

corresponde ao último recurso das metodologias utilizadas. 

No caso da pessoa idosa que recusa apoio, mas que apresenta incapacidade de decisão, os 

passos supracitados são reduzidos a dois, havendo um contacto direto com a Família e caso esta 

não responda às necessidades da pessoa idosa são contactadas as instituições competentes. 

Em todas as intervenções, independentemente do contexto socioinstitucional e 

comunitário em que a pessoa idosa se insere, o assistente social procura a igualdade de 

oportunidade na obtenção das respostas sociais disponíveis, seguir uma mesma linha orientadora 

através da teoria absorvida na academia e uma mesma metodologia através da sinalização, 

diagnóstico, avaliação da situação, reavaliação e da própria intervenção, tendo como objetivo a 

melhor e mais adequada institucionalização dos sujeitos nos estabelecimentos de acolhimento 

para que estes se mantenham o mais ativos possíveis. 

Contudo, o contexto socioinstitucional e comunitário da pessoa idosa afeta as decisões 

finais de intervenção e de escolha das respostas sociais, selecionando-se as mais adaptadas à 

individualidade de cada sinalização (Caparrós, 1998). 
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Com este trabalho de pesquisa foi bastante notória a necessidade de uma maior e mais 

eficaz relação entre a prática, a academia e o legislador na elaboração e implementação de 

políticas mais eficazes no combate ao isolamento da pessoa idosa. 

Torna-se cada vez mais imprescindível a boa, constante e recíproca relação entre a prática 

de Serviço Social, a academia e as Entidades Legisladoras para que o apoio seja feito de uma 

forma mais adaptada à realidade, que seja utilizada uma intervenção informada e que sejam 

criadas e desenvolvidas políticas reais de apoio social. 

O Serviço Social tem aqui um papel bastante importante por se tratar do “organismo” que 

trabalha a realidade e que lida diariamente com a individualidade dos fenómenos necessitando, 

contudo, dos instrumentos e do conhecimento fornecidos pelas políticas sociais e pela academia. 

Esta relação torna-se assim num ciclo vicioso em que cada um dos eixos necessita do 

outro para desenvolver mecanismos de intervenção ajustados à realidade. 

Para uma melhor prática em Serviço Social averigua-se neste trabalho que a relação entre 

esta, a academia e a conceção de políticas públicas pode ser traduzida num desempenhar de 

funções mais realistas, numa aprendizagem baseada numa maior veracidade e numa intervenção 

mais justa. 

A problemática do envelhecimento necessita de uma boa e constante relação 

multidisciplinar entre os vários eixos, contudo existe, neste momento, um grande foço entre a 

prática, a produção de conhecimento e a elaboração de políticas públicas mais direcionadas para a 

problemática aqui debatida e consideramos existir pouca produção científica por parte dos 

assistentes sociais (Paúl, 2005). 

No que toca às políticas sociais, existem diversas medidas avulsas sendo as principais e 

mais assertivas as desenvolvidas localmente, contudo deparamo-nos com a inexistência de 

políticas públicas exclusivamente para pessoas idosas e a inexistência de indicadores operativos 

capazes de orientar e avaliar a execução das políticas no terreno. 

As falhas na criação de políticas públicas em Portugal mais eficazes no combate ao 

isolamento das pessoas idosas, prendem-se com a falta de centralização na pessoa idosa, a falta 

de formação dos técnicos, a falta de vontade política e a falta de maior proximidade e 

ajustamento dos serviços às necessidades das pessoas idosas. 

As políticas públicas em Portugal para pessoas idosas, apesar de diminutas, integram 

indicadores operativos promotores de boa prática profissional em Serviço Social, uma vez que 

apresentam ferramentas de combate às necessidades da população mais velha. 
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QUADRO 6.2 – INDICADORES DE BOAS PRÁTICAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM PORTUGAL 

Políticas públicas Indicadores de Boas Práticas 

Políticas económicas 

Pensão de velhice 

Pensão social de velhice 

Acréscimo vitalício de pensão 

Complemento especial à pensão de 

velhice 

Complemento por cônjuge a cargo 

Complemento solidário para idosos 

Suplemento especial de pensão 

Políticas de saúde 

Sistema nacional de saúde 

Benefícios adicionais de saúde 

Acolhimento familiar 

Centro de convívio 

Políticas sociais 
Centro de dia 

Centro de noite 

Estruturas residenciais 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Toda e qualquer intervenção junto da pessoa idosa, seja ela académica, prática ou 

legislativa tem de ter sempre consciência da pessoa idosa como tal, detentora de direitos e deveres 

(Pinto, 2012). 

Os direitos identificados como imprescindíveis para os técnicos são o direito à decisão, o 

direito à individualidade, direito à assistência e o direito à informação e participação.  

Esta preocupação pelos direitos da pessoa idosa é transversal a qualquer instituição de 

apoio, existindo sempre a preocupação de manter e desenvolver o Social Advocacy e o 

Empowerment desta (Ferreira, et all, 2013). 

Qualquer instituição intervém na sua comunidade focada na garantia e prevenção dos 

direitos e deveres da pessoa idosa, evidenciando-se na individualidade de cada um, das suas 

necessidades, das suas decisões e opiniões. 

Para as pessoas idosas as necessidades a serem satisfeitas pelas instituições de apoio 

social passam por necessidades económicas, emocionais e afetivas, funcionais e generalistas, 

tornando cada resposta individualizada a cada necessidade, a cada indivíduo, não desvalorizando 

o facto de que o mesmo se encontra a viver numa comunidade e num grupo. 

Esta investigação permitiu-nos sistematizar uma matriz de práticas inovadoras em 

Serviço Social que passaremos a descrever: 

− Apoio à criação de políticas mais adaptativas através de um trabalho de 

complementaridade e em conjunto entre o Serviço Social e as Entidades Legisladoras 

para a criação e desenvolvimento de políticas mais adaptadas à realidade; 
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− Cooperação institucional onde as várias Instituições Sociais a desenvolverem atividades 

em Portugal deve trabalhar em conjunto através de reflexões referentes à realidade 

produzindo um trabalho de interdisciplinaridade e cooperação tanto na sinalização, como 

no diagnóstico e na intervenção; 

− Impulsionar uma nova vontade política através da demonstração junto das Entidades 

Legisladoras, através da produção científica, formas de adaptação dos recursos 

económicos e de resolução dos problemas com o modelo social do Estado; 

− Partilha de informação  onde o Serviço Social deve partilhar junto das Entidades 

Legisladores o seu conhecimento para que as políticas sociais sejam o mais fieis à 

realidade, e junto às academias de forma a existir uma partilha de conhecimentos mais 

vasto entre os próprios profissionais; 

− Planeamento e estrutura de intervenção em que o Serviço Social deve ter em conta nas 

suas planificações e estruturações de intervenção a produção científica, tanto realizada na 

área como em áreas que possam apoiar numa intervenção mais adaptada à realidade. 

Estas planificações e estruturações informadas devem ser partilhadas entre profissionais; 

− Restruturação das instituições de apoio social tendo em conta que o Serviço Social deve 

trabalhar para a criação e desenvolvimento de instituições de apoio social mais 

resistentes, mais competentes, mais qualificadas e mais direcionadas a um tipo específico 

de apoio a prestar. 

Concluímos que as formas de envelhecer e de encarar o envelhecimento estão a mudar, as 

suas causas e consequências dependem de pessoa para pessoa, de história de vida para história de 

vida também em constantes mudanças. Com o desenvolvimento desta investigação, concluímos 

também que nos encontramos num bom caminho no que toca à criação e implementação de 

políticas e intervenções adaptativas, contudo, ainda bastante distantes da perfeição e do melhor 

ajustamento. 

Tanto a realidade técnica, como a realidade legisladora têm consciência das necessidades 

existentes em Portugal.  

Apesar de todos eles considerarem que é preciso bastante trabalho para colmatar as 

lacunas existentes na proteção da pessoa idosa consideram não existir uma força suficientemente 

forte para despoletar um rápido incremento de políticas sociais mais adaptadas à realidade, não 

existindo, em Portugal, suficientes políticas públicas suficientemente consistentes que integrem 

indicadores operativos promotores de boa prática profissional em Serviço Social no apoio à 

pessoa idosa.  

A prática em Serviço Social, assim como a investigação em Serviço Social desempenham 

um papel bastante importante na criação, desenvolvimento e implementação de políticas sociais 

mais eficazes no apoio à pessoa idosa, contudo este trabalho conjunto, em Portugal, ainda se 

encontra bastante aquém das reais necessidades da população mais idosa. 
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O papel participativo do Serviço Social, e da pessoa idosa na elaboração ou reelaboração 

de novas políticas públicas mais integradoras das questões do envelhecimento torna-se cada vez 

mais importante e mais presente na realidade portuguesa. 

Nesta investigação identificámos a necessidade de um trabalho de complementaridade 

entre os três eixos em análise, tendo em conta que para a conceção de políticas públicas no 

domínio dos direitos das pessoas idosas em situação de isolamento, é necessário a existência de 

uma relação entre as práticas de Serviço Social e a produção de conhecimento num processo de 

interligação e entreajuda, onde a academia desempenha um papel de observador e analítico da 

realidade fornecendo os mecanismos e as ferramentas a serem utilizadas pelos assistentes sociais 

e a prática em Serviço Social desenvolve as suas atividades colaborando com a academia através 

da transmissão dos seus conhecimentos sobre as implicações práticas destes mecanismos na 

intervenção social. 

Para além desta complementaridade é necessária uma produção de reflexões referentes à 

realidade e à interdisciplinaridade, evitando o afastamento e a falta de adaptação à realidade, as 

respostas sociais inadaptáveis, a pouca produção científica referente à prática, a pouca prática 

tendo em conta a produção científica, a falta de auscultação dos profissionais na definição de 

políticas, a falta de ligação entre a academia, a prática e a legislação, a inadaptação dos recursos 

económicos e os problemas com o modelo social do estado. 

Assim, torna-se importante que, uma vez que o Serviço Social depende diretamente das 

políticas públicas como instrumentos de trabalho, este colabore na criação e implementação de 

políticas mais ajustadas à realidade, através de uma maior cooperação institucional, uma maior 

vontade política, uma maior partilha de informação, um maior planeamento e estrutura de 

intervenção e uma restruturação das instituições de apoio social. 

Para que esta colaboração funcione em pleno é necessário existir uma maior 

disponibilidade para auscultar os técnicos no terreno, para a realização de diagnósticos e 

avaliações das execuções das politicas, em centrar a atenção nas várias dimensões que as políticas 

integradas de longevidade devem incluir, para uma colaboração ente os serviços mais próximos 

ajustando-os às necessidades das pessoas mais velhas e para a implementação de um sistema, que 

funcione em rede com os parceiros locais, de sinalização, referenciação e acompanhamento de 

idosos em situação de vulnerabilidade social levando à criação de novas e mais ajustadas matrizes 

de boa e inovadora pratica em Serviço Social. 

A pessoa idosa é também um agente de transmissão de conhecimento para a elaboração e 

implementação de novas políticas por serem os indivíduos diretamente afetados pelas mesmas, 

estes delimitam as suas participações nesta colaboração através do usufruto e vindicação plena 

dos seus direitos, desde o direito à decisão, o direito à individualidade, o direito à assistência e o 

direito à informação e participação. 
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Como perspetivas futuras podemos salientar a importância de novas questões levantadas 

desde a tentativa de identificação do que se encontra em falta e quais as suas causas para se passar 

das ideias à prática tendo em vista um aumento do trabalho em parceria entre a academia, a 

prática e a legislação no Serviço Social e de como aproximar o legislador à realidade aquando da 

criação e implementação de novas políticas sociais. 



 

148 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Este trabalho tal como qualquer produção científica encontrou algumas limitações, sejam elas, 

estruturais sejam de apresentação de resultados. 

Foi sentida a falta de elementos para comparação entre instituição pública e instituição 

particular de solidariedade social, uma vez que o número de instituições particulares de 

solidariedade social ficou um pouco aquém do necessário para uma comparação mais realista. 

A amostragem por exaustão no que toca às pessoas idosas demonstrou que este tipo de 

investigações deve ter algum cuidado ao considerar este tipo de amostra, uma vez que são 

indivíduos que têm um ponto de vista muito individualista da realidade, não estando habituados a 

pensar numa realidade mais abrangente.  

Foram ainda sentidas dificuldades na obtenção de uma resposta concreta sobre as causas 

das limitações existentes na relação entre os três eixos de análise. Foram identificadas as 

limitações sem sinalização das suas causas.  
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APÊNDICES E ANEXOS 

Apêndice A: Relatório sobre o envelhecimento Demográfico de 2015, Portugal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pdf/portugal_en.pdf 

 

 

Apêndice B: Motivações inerentes à assunção do papel de cuidador familiar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseado em: Le Bris, 1994; Nocon e Pearson, 2000 

Motivos 

Dever (moral e/ou social) 

Solidariedade conjugal, filial ou familiar 

Cristianismo 

Sentimentos de amor e piedade 

Recompensa material 

Evitamento da institucionalização 

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pdf/portugal_en.pdf


 

II 

Apêndice C: Estádios do ciclo vital da família – Elizabeth Carter e Mónica 

Mcgoldrick 

 

Estádio 

 

 

Processo emocional de 

transição 

 

Mudanças de 2a ordem necessárias ao processo de 

desenvolvimento 

Entre famílias: O 

jovem adulto 

independente 

Aceitação da separação 

pais-filhos 

− Diferenciação do self em relação à família de origem 

− Desenvolvimento de relações íntimas com o parceiro  

− Estabelecimento de uma identidade no mundo laboral  

Junção de famílias 

pelo casamento: o 

novo casal 

Compromisso com o novo 

sistema 

− Formação do novo sistema conjugal  

− Realinhamento das relações com as famílias de origem e 

os amigos de modo a incluir o cônjuge  

Família com filhos 

pequenos 

Aceitação no sistema dos 

membros da nova geração 

− Ajustamento do subsistema conjugal: criar espaço para os 

filhos  

− Assumir papéis parentais 

− Realinhamento das relações com as famílias de origem a 

fim de nelas incluírem os papéis parentais e os avós  

Famílias com 

adolescentes 

Flexibilização dos limites 

familiares de modo a aceitar 

a independência dos filhos 

− Mudanças nas relações pais-filhos; possibilitar aos filhos 

as entradas e saídas no sistema 

− Recentração nos aspectos da vida conjugal da meia-idade 

e das carreiras profissionais  

− Início da função de suporte à geração mais velha  

Saída dos filhos 
Aceitação de múltiplas 

entradas e saídas no sistema 

− Renegociação do subsistema conjugal como díade 

− Desenvolvimento de relações adulto-adulto entre os 

jovens e os pais  

− Realinhamento de relações para incluir os parentes por 

afinidade e os netos  

− Necessidade de lidar com as incapacidades e morte dos 

pais (avós)  

Última fase da vida 

da família 

Aceitação da mudança dos 

papéis geracionais 

− Manutenção de interesses, próprios e/ou de casal: 

exploração de novas opções familiares e sociais 

− Papel de destaque da geração intermédia (filhos) 

− Aceitação da experiência e sabedoria dos mais velhos; 

suporte da geração mais velha sem super – protecção  

− Aceitação da perda do cônjuge, irmãos e outros da 

mesma geração; preparação para a morte; revisão e 

integração da própria vida  

Fonte: McGoldrick, M, Carter, E. (1995) 
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Apêndice D: Estádios do ciclo vital da família – Duvall 

 

Estádio Tarefa 

1. Casais sem Filhos 

Estabelecimento de uma relação mutuamente 

satisfatória: preparação para a gravidez e pra a 

paternidade 

2. Famílias com recém-nascido (filho mais 

velho: nascimento – 30 meses) 

Ajustamento às exigências de desenvolvimento de 

uma criança dependente 

3. Famílias com crianças em idade pré-

escolar (filho mais velho: 2.5 – 6 anos) 

Adaptação às necessidades e interesses das 

crianças no sentido da sua estimulação e promoção 

do desenvolvimento 

4. Famílias com crianças em idade escolar 

(filho mais velho: 6-13 anos) 

Assumir responsabilidades com crianças em meio 

escolar: relacionamento com outras famílias na 

mesma fase 

5. Famílias com filhos adolescentes (filho 

mais velho: 13-20 anos) 

Facilitar o equilíbrio entre liberdade e 

responsabilidade: partilha desta tarefa com a 

comunidade; estabelecimento de interesses pós-

parentais 

6. Famílias com jovens adultos (saída do 

primeiro filho – saída do último filho) 

Permitir a separação e o “lançamento” dos filhos 

no exterior, com rituais e assistência adequada 

(1oemprego ou educação superior); manutenção de 

uma base de suporte familiar 

7. Casal na meia-idade (“ninho vazio” – 

reforma) 

Reconstrução da relação de casal; redefinição das 

relações com as gerações mais velhas e mais novas 

8. envelhecimento (reforma- morte de um 

dou ambos os cônjuges 

Ajustamento à reforma; aprender a lidar com as 

perdas (lutos) e a viver sozinho; adaptação ao 

envelhecimento 

Fonte: Nichols, M.,(1984), Family Therapy Conseptsand Methods, N. PESSOAS IDOSAS. Gardner Press, p. 149 
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Apêndice E: Artigo 63º da Constituição Portuguesa 

Artigo 63.º 

Segurança social e solidariedade 

1. Todos têm direito à segurança social. 

2. Incumbe ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança social unificado e 

descentralizado, com a participação das associações sindicais, de outras organizações 

representativas dos trabalhadores e de associações representativas dos demais beneficiários. 

3. O sistema de segurança social protege os cidadãos na doença, velhice, invalidez, viuvez e 

orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de falta ou diminuição de 

meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho. 

4. Todo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das pensões de velhice e 

invalidez, independentemente do sector de actividade em que tiver sido prestado. 

5. O Estado apoia e fiscaliza, nos termos da lei, a actividade e o funcionamento das instituições 

particulares de solidariedade social e de outras de reconhecido interesse público sem carácter 

lucrativo, com vista à prossecução de objectivos de solidariedade social consignados, 

nomeadamente, neste artigo, na alínea b) do n.º 2 do artigo 67.º, no artigo 69.º, na alínea e) do n.º 

1 do artigo 70.º e nos artigos 71.º e 72.º. 
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 Apêndice F: Artigo 67º da Constituição Portuguesa 

 

Artigo 67.º 

Família 

 

1. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à protecção da sociedade e do 

Estado e à efectivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus 

membros.  

2. Incumbe, designadamente, ao Estado para protecção da família: 

a) Promover a independência social e económica dos agregados familiares; 

b) Promover a criação e garantir o acesso a uma rede nacional de creches e de outros 

equipamentos sociais de apoio à família, bem como uma política de terceira idade; 

c) Cooperar com os pais na educação dos filhos; 

d) Garantir, no respeito da liberdade individual, o direito ao planeamento familiar, 

promovendo a informação e o acesso aos métodos e aos meios que o assegurem, e organizar as 

estruturas jurídicas e técnicas que permitam o exercício de uma maternidade e paternidade 

conscientes;  

e) Regulamentar a procriação assistida, em termos que salvaguardem a dignidade da 

pessoa humana;  

f) Regular os impostos e os benefícios sociais, de harmonia com os encargos familiares; 

g) Definir, ouvidas as associações representativas das famílias, e executar uma política de 

família com carácter global e integrado; 

pessoas idosas) Promover, através da concertação das várias políticas sectoriais, a 

conciliação da actividade profissional com a vida familiar. 

 

 

 Apêndice G: Artigo 72º da Constituição Portuguesa 

 

Artigo 72º 

Terceira Idade 

1. As pessoas idosas têm o direito à segurança económica e a condições de habitação e convívio 

familiar e comunitário que evitem e superem o isolamento ou a sua 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 

na vida da comunidade. 
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Apêndice H: Carta das pessoas que cuidam de séniores 

 

Carta das Pessoas que Cuidam de Séniores 

República da Irlanda 

 

1. As pessoas que cuidam de séniores têm direito ao reconhecimento do papel fundamental que 

desempenham, na manutenção dos mesmos no domicilio (...).  

2. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a reconhecer a si pr6prias necessidades de 

realização pessoal e de as satisfazerem. 

3. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a reconhecer a si próprias necessidades, pelo 

facto de contribuírem para o benefício, tanto da família, como da colectividade, e de as 

satisfazerem.  

4. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a receber ajudas praticas na execução das 

tarefas decorrentes da prestação de cuidados, incluindo ajuda nos trabalhos domésticos, na 

adaptação da habitação, ajuda relacionada com a incontinência e com os transportes.  

5. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a serviços de apoio, como por exemplo, 

tratamentos de enfermagem, centro de dia e apoio domiciliário no plano medico, paramédico 

e pessoal.  

6. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a intervalos intermitentes, quer sendo 

substituídas durante períodos curtos, por hospitais de dia, quer durante períodos mais longos, 

para terem tempo para si mesmas.  

7. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a receber apoio emocional e moral. 

8. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a compensações e apoios financeiros, mesmo 

quando trabalham, ou partilham a prestação de cuidados com outras pessoas.  

9. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a uma revisão regular das suas necessidades e 

das do senior.  

10. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a um acesso fácil à informação e ao 

aconselhamento.  

11. As pessoas que cuidam de séniores têm direito ao empenho de todos os membros da família. 

12. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a aconselhamento, ao longo das diversas fases 

do processo de prestação de cuidados incluindo no período de luto. 

13. As pessoas que cuidam de séniores têm direito à formação, para desenvolver as suas 

capacidades de prestação de cuidados.  

14. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a esperar, por parte da sua família e das 

autoridades publicas ou locais, um planeamento de serviços e apoios à prestação de cuidados 

(...).  
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15. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a associar-se a todos os níveis de planificações 

sociopolíticas, a participar e a contribuir para a planificação de um serviço integrado e 

coordenado, destinado a pessoas que prestam cuidados.  

16. As pessoas que cuidam de séniores têm direito a uma infraestrutura de ajudas e redes de 

apoio, às quais se podem dirigir, em caso de necessidade. 

 

Apêndice I: Artigo 25ª da Lei nº17/2000 de 8 de Agosto do Diário da 

República da I Série - A, nº182Lei nº 17/2000 

 

Artigo 25º 

Âmbito pessoal 

 

O subsistema de protecção social de cidadania abrange a generalidade dos cidadãos e, em 

especial, as pessoas em situação de carência, disfunção e marginalização social. 

 

 

 

Apêndice J: Artigo 26ª da Lei nº17/2000 de 8 de Agosto do Diário da 

República da I Série - A, nº182Lei nº 17/2000 

 

Artigo 26ª 

Âmbito material 

 

O subsistema de protecção social de cidadania cobre, nomeadamente, as seguintes 

eventualidades: a) Ausência ou insuficiência de recursos económicos dos indivíduos e dos 

agregados familiares para a satisfação das suas necessidades mínimas e para a promoção da sua 

progressiva inserção social e profissional; b) Invalidez; c) Velhice; d) Morte; e) Insuficiência das 

prestações substitutivas dos rendimentos da actividade profissional, por referência a valores 

mínimos legalmente fixados; f) Pobreza, disfunção, marginalização e exclusão sociais. 
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Anexo A: Funcionários das Instituições Particulares de Solidariedade Social e 

entrevistados em cada equipamento 

 

IPSS 

Pessoal 

Nº de Unidades de 

Pessoal 
Categoria Profissional Entrevistados 

C
A

JI
L

 

1 Diretor Técnico -- 

1 Diretor Financeiro -- 

1 Animador Cultural -- 

1 Técnico Marketing Social -- 

2 assistentes sociais 2 

1 Encarregado/Ajudante Familiar De 1.ª -- 

13 Ajudantes Familiares -- 

1 Motorista -- 

1 Voluntário -- 

1 Cozinheiro de 3.ª (Regime De Outsourcing) -- 

2 Empregado De Refeitório (Regime De Outsourcing) -- 

25 Total de Funcionários do CAJIL 

C
en

tr
o

 S
o

ci
al

 P
ar

o
q

u
ia

l 
 M

ax
im

il
ia

n
o

 K
o

lb
e
 

2 assistentes sociais (uma assume funções de Diretora Geral) 1 

1 Técnica de Política Social -- 

3 Animadoras Socioculturais -- 

6 Educadoras -- 

10 Ajudantes de Ação Educativa -- 

1 Auxiliar de Ação Educativa -- 

3 Cozinheiras -- 

8 Ajudantes de Serviços Gerais -- 

1 Cantoneiro -- 

2 Técnicos Administrativos -- 

1 Ecónoma -- 

1 Motorista -- 

7 Ajudantes de Ação Direta -- 

46 Total de Funcionários do Centro Social Paroquial Maximiliano Kolbe 

C
en

tr
o

 S
o

ci
al

 d
a 

M
u

sg
u

ei
ra

 

1 Coordenadora -- 

1 Técnica de Serviço Social 1 

1 Animadora Social -- 

1 Ajudante de Ação Direta -- 

1 Auxiliar de Serviços Gerais -- 

1 Lavadeira (Serviço Partilhado) -- 

1 Professora de Ginástica (Serviço Partilhado) -- 

1 Monitor de Música (Serviço Partilhado) -- 

1 
Serviços Logística, Gerais, de Gestão e Administrativos 

(Serviço Partilhado) 

-- 

9 Total de Funcionários do Centro Social da Musgueira 

Total de assistentes sociais inquiridos nas IPSS 4 

Fonte: Elaboração Própria 
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Anexo B: Funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e 

entrevistados em cada equipamento 

UDIP Estabelecimento 

Pessoal 

Nº De 

Unidades 

De Pessoal 

Categoria Profissional Entrevistados 

D
es

co
b

er
ta

s 

Centro Dia Santo 

Condestável 

1 assistente social 1 

1 Auxiliar De Educação -- 

1 Monitora -- 

1 Motorista -- 

3 Ajudantes De Lar E Centro De Dia -- 

1 Chefe De Sector -- 

8 Total e Funcionários do Centro Dia Santo Condestável 

M
ar

v
il

a 

Residência E Centro 

Dia Da Quinta Das 

Flores     

1 Diretor (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

1 assistente social 1 

4 Auxiliar Lar E Centro De Dia -- 

1 Monitor (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

1 Assistente Administrativo (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

1 Terapeuta Ocupacional (Colaborador Adecto A Outras Respostas) -- 

1 Chefe De Sector (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

1 Motorista (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

1 Animador Sociocultural (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

1 Operadora De Lavandaria (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

13 Total e Funcionários do Residência E Centro Dia Da Quinta Das Flores     

Centro Social 

Comunitário Do 

Bairro Da Flamenga 

1 Diretor (Colaborador Afeto A Outras Respostas) 1 

1 assistente social 1 

1 Chefe De Setor (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

3 Ajudantes De Lar Centro Dia -- 

1 Animadora (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

3 Monitoras (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

1 Auxiliar de Acão Socioeducativa (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

1 Operadora De Lavandaria (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

1 Motorista (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

1 
Psicólogo Afeto À UDIP Que Pode Apoiar A Resposta A Pedido Do 

Centro 
-- 

14  Total e Funcionários do Centro Social Comunitário Do Bairro Da Flamenga 

Centro 

Desenvolvimento 

Comunitário Bairro 

Dos Lóios 

1 Diretor (assistente social) 1 

1 
Técnico Superior De Educação Social (Colaborador Afeto A Outras 

Respostas) 
-- 

2 Monitora (Colaboradores Afetos A Outras Respostas) -- 

2 Ajudante De Lar E Centro De Dia  -- 

2 Auxiliar Serviços Gerais (Colaboradores Afetos A Outras Respostas) -- 

1 Servente De Limpeza (Colaboradores Afetos A Outras Respostas) -- 

1 Motorista (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

1 Administrativa (Colaborador Afeto A Outras Respostas) -- 

11 Total e Funcionários do Centro Desenvolvimento Comunitário Bairro Dos Lóios 

UDIP Estabelecimento Pessoal 



 

X 

Nº De 

Unidades 

De Pessoal 

Categoria Profissional Entrevistados 

T
ej

o
 

Centro Dia Frei 

Miguel Contreiras 

1 Diretora Estabelecimento (assistente social) 1 

1 Monitora de ATL -- 

1 Motorista -- 

3 ALCD -- 

6 Total e Funcionários do Centro Dia Frei Miguel Contreiras 

Centro Dia Coração 

De Jesus E S. José 

1 Diretora -- 

1 Monitora -- 

1 Motorista  -- 

3 Ajudantes De Lar E Centro De Dia -- 

6  Total e Funcionários do Centro Dia Coração De Jesus E S. José 

A
lt

a 
d

e 
L

is
b

o
a 

Centro Comunitário 

De Telheiras      

1 Diretora 1 

1 Educadora Social -- 

2 Auxiliar Lar E Centro De Dia -- 

1 Motorista A 50% -- 

1 Rececionista A 50% -- 

1 Encarregada De Sector A 50% -- 

7  Total e Funcionários do Centro Comunitário De Telheiras      

Centro 

Desenvolvimento 

Comunitário Da 

Charneca 

1 Diretor (assistente social) 1 

1 assistente social 1 

3 Auxiliar Lar E Centro De Dia -- 

1 Motorista -- 

1 Rececionista -- 

1 Ecónoma -- 

1 Animadora Sociocultural -- 

9 Total e Funcionários do Centro Desenvolvimento Comunitário Da Charneca 

Centro Dia Do Alto 

Do Lumiar 

1 Diretor (assistente social) 1 

1 Monitora de ATL -- 

2 Auxiliar Lar E Centro De Dia -- 

2 
Auxiliar Serviços Gerais (Ambas Com Serviços Melhorados: 1 Garante 

Serv. Lavandaria; 1 Garante Serv. Receção) 
-- 

1 Motorista -- 

7  Total e Funcionários do Centro Dia Do Alto Do Lumiar 

Total de assistentes sociais inquiridos na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 9 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Anexo C: Validação das entrevistas das pessoas idosas 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Entrevista Nula 10 14,9 14,9 14,9 

Entrevista Validada 57 85,1 85,1 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fonte: SPSS 
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Anexo D: Validação das entrevistas aos decisores 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Entrevista Nula 2 14,3 14,3 14,3 

Entrevista Validada 12 85,7 85,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fonte: SPSS 

 

Anexo E: Validação das entrevistas aos assistentes sociais 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Entrevista Nula 2 15,4 15,4 15,4 

Entrevista Validada 11 84,6 84,6 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fonte: SPSS 

 

Anexo F: Respostas nulas das pessoas idosas por instituição de pertença 

 
Instituição a que pertence o utente 

Total Santa Casa da 

Misericórdia 
IPSS 

Validação das 

Entrevistas 

Entrevista Nula 8 2 10 

Entrevista Validada 40 17 57 

Total 48 19 67 
Fonte: SPSS 

 

Anexo G: Instituições de pertença dos utentes 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Santa Casa da 

Misericórdia 
48 71,6 71,6 71,6 

IPSS 19 28,4 28,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fonte: SPSS 
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 Anexo H: Guião de entrevista aos assistentes sociais 

Entrevista semiestruturada 

assistentes sociais 

 

Eu, Inês Filipa Correia Santos, aluna de Doutoramento em Serviço Social no ISCTE – IUL 

encontro-me a realizar uma pesquisa sobre o tema “Contributos do Serviço Social para as 

políticas públicas na promoção dos Direitos da pessoa idosa”, sob orientação do Professor Doutor 

Jorge Ferreira. O trabalho tem por objetivos: sistematizar as diferentes formas de intervenção do 

Serviço Social e categorizar os níveis de apoio na criação e implementação de novas políticas 

impulsionadoras do interesse e da intervenção direta sobre as pessoas idosas e os seus Direitos 

enquanto tal, será ainda aprofundado o conceito de isolamento e identificadas as concordâncias e 

discordâncias na forma de o ver por todas as pessoas direta ou indiretamente relacionadas com o 

problema. 

Assim, solicito a vossa colaboração e disponibilização na realização da entrevista, de forma, a 

concretizar este trabalho de pesquisa, assegurando o anonimato e confidencialidade das 

informações recolhidas. 

Cód: ______ 

I – Apresentação 

1. Código 

2. Formação académica? 

3. Profissão? 

4. Há quanto tempo desempenha funções na área do Serviço Social? 

5. E nesta instituição? 

II – Intervenção do Serviço Social 

1. Existem idosos que sejam sinalizados por terceiros por viverem sós, sem que isso 

signifique que estejam isolados? 

2. Qual a linha de separação entre o que considera ser uma pessoa idosa isolada e uma 

pessoa idosa só? 

3. Peço-lhe que descreva o processo de admissão, descrevendo as várias etapas. 

4. Após identificação do idoso isolado no domicilio, que tipos de intervenção promovem 

junto do mesmo? 

5. Tendo em conta os Direitos da pessoa idosa quais os que considera fundamentais num 

processo de acolhimento? 
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III – O Idoso 

 

1. Numa situação diagnosticada de isolamento no domicílio e fatores de risco, em que o 

idoso recusa apoio e a intervenção, que metodologia desenvolve para responder à 

necessidade diagnosticada, se possível descreva uma situação? 

2. Cada pessoa é diferente e possui situações de vida diferentes, apesar de a base da 

sinalização ter sido o isolamento, a intervenção também varia ou existem pontos de 

concordância em todas as intervenções? 

3. E quais os pontos que podem diversificar? 

4. Que tipo de sentimentos e reações são mais identificáveis num idoso que foi sinalizado 

por terceiros por se encontrar em situação de isolamento? 

 

IV – Critica 

 

Que posicionamento critico tem sobre este tema do isolamento do idoso no domicílio? 

 

 Anexo I – Guião de entrevista às pessoas idosas 

Entrevista semiestruturada 

pessoas idosas 

 

Eu, Inês Filipa Correia Santos, aluna de Doutoramento em Serviço Social no ISCTE – IUL 

encontro-me a realizar uma pesquisa sobre o tema “Contributos do Serviço Social para as 

políticas públicas na promoção dos Direitos da pessoa idosa”, sob orientação do Professor Doutor 

Jorge Ferreira. O trabalho tem por objetivos: sistematizar as diferentes formas de intervenção do 

Serviço Social e categorizar os níveis de apoio na criação e implementação de novas políticas 

impulsionadoras do interesse e da intervenção direta sobre as pessoas idosas e os seus Direitos 

enquanto tal, será ainda aprofundado o conceito de isolamento e identificadas as concordâncias e 

discordâncias na forma de o ver por todas as pessoas direta ou indiretamente relacionadas com o 

problema. 

Assim, solicito a vossa colaboração e disponibilização na realização da entrevista, de forma, a 

concretizar este trabalho de pesquisa, assegurando o anonimato e confidencialidade das 

informações recolhidas. 

Cod: ______ 
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I – Apresentação 

1. Código 

2. Idade 

3. Ainda vive na sua residência ou encontra-se institucionalizado? 

4. Que tipo de apoio recebe da sua instituição? 

5. Há quanto tempo vive sozinha/o? 

6. Sente-se Sozinho ou Isolado? 

 

II - Aceitação da vida sozinho/a 

1. Da experiência de vida que tem, o que acha que lhe falta por viver sozinho/a ou nas 

condições em que vive? 

2. Que aspetos melhorariam na sua vida se não vivesse sozinho/a? 

3. Quais as principais razões que a/o levam a preferir viver sozinho que institucionalizado? 

4. Quais as principais razões que o/a fariam sair de casa e aceitar a institucionalização? 

III – Perceção de isolamento para pessoa idosa a viver sós 

1. Quais os principais obstáculos que passa? Porquê? 

2. De que forma acha que se pode ajudar um idoso que viva sozinho e que se sinta isolado? 

Tanto a nível Familiar, a nível do estado, etc. 

3. Como se tem sentido nos dois últimos anos, (ou últimos tempos)? 

4. Que tipo de necessidades começou a sentir e que não tinha antes? 

 

IV – Interpretação da vivência da institucionalização 

1. Que aspetos da sua vida e sentimento de bem-estar melhoraram desde que frequenta o 

centro de dia? 

2. Pensa que passaria a sentir-se mais sozinho e isolado se não tivesse vindo para o Centro 

de Dia? 
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Anexo J - Guião de entrevista aos decisores 

 

Entrevistas aprofundadas 

Decisores 

 

Eu, Inês Filipa Correia Santos, aluna de Doutoramento em Serviço Social no ISCTE – IUL 

encontro-me a realizar uma pesquisa sobre o tema “Contributos do Serviço Social para as 

políticas públicas na promoção dos Direitos da pessoa idosa”, sob orientação do Professor Doutor 

Jorge Ferreira. O trabalho tem por objetivos: sistematizar as diferentes formas de intervenção do 

Serviço Social e categorizar os níveis de apoio na criação e implementação de novas políticas 

impulsionadoras do interesse e da intervenção direta sobre as pessoas idosas e os seus Direitos 

enquanto tal, será ainda aprofundado o conceito de isolamento e identificadas as concordâncias e 

discordâncias na forma de o ver por todas as pessoas direta ou indiretamente relacionadas com o 

problema. 

Assim, solicito a vossa colaboração e disponibilização na realização da entrevista, de forma, a 

concretizar este trabalho de pesquisa, assegurando o anonimato e confidencialidade das 

informações recolhidas. 

Cod: ______ 

 

1. Com base na sua experiência qual pensa ser a relação entre as práticas de Serviço Social e 

a produção de conhecimento para a conceção de políticas públicas no domínio dos direitos 

das pessoas idosas em situação de isolamento? 

2. Que Politicas Públicas existem em Portugal para pessoas idosas e que, na sua opinião, 

integram indicadores operativos promotores de bons tipos de prática profissional em 

Serviço Social? 

3. O que pensa que falta para a criação de Politicas Públicas em Portugal mais eficazes no 

combate ao isolamento das pessoas idosas? 
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Anexo K – Carta de pedido de apoio e autorização para a realização da tese 

nas instituições 

 

“ASSUNTO: Pedido de apoio e autorização para realização de tese de Doutoramento em Serviço 

Social 

No âmbito do Doutoramento em Serviço Social, do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, eu Inês 

Filipa Correia Santos, estou a realizar uma investigação sobre o tema «Contributos do Serviço Social para 

as políticas públicas na promoção dos Direitos da pessoa idosa». 

Este trabalho de investigação sobre os direitos das pessoas idosas analisa e interpreta o conceito de 

isolamento, tendo em conta as suas causas e consequências, assim como, a intervenção do assistente social 

e dos Decisores, no âmbito dos Direitos dos Seniores. 

Assim, pretende-se aprofundar o conceito e saber se o isolamento é interpretado e analisado da mesma 

forma por todas as pessoas. 

Esta pesquisa prende-se, também, com a ideia de que entender o significado de isolamento na visão das 

pessoas idosas é fundamental nos dias de hoje. 

Analisando este significado para os seniores, isolamento social, económico ou relacional, pretende-se 

perceber, também, quais as diferenças entre os que buscam, na solidão, momentos de reflexão, e os que 

deixam de viver, em função de perdas significativas, assim como, descobrir quais as melhores estratégias e 

mais indicadas para o enfrentar da solidão, tanto do ponto de vista individual, como no que diz respeito à 

intervenção do assistente social sobre o fenómeno. 

O objetivo geral da pesquisa, consiste em sistematizar as diferentes formas de intervenção do Serviço 

Social e categorizar os níveis de apoio na criação e implementação de novas políticas impulsionadoras do 

interesse e da intervenção direta sobre as pessoas idosas e os seus Direitos enquanto tal, será ainda 

aprofundado o conceito de isolamento e identificadas as concordâncias e discordâncias na forma de o ver 

por todas as pessoas direta ou indiretamente relacionadas com o problema.  

O período de realização da pesquisa está previsto ser de um ano letivo. 

Deste modo, venho solicitar todo o apoio que possa disponibilizar de modo a ter acesso a informações, 

contactos e dados empíricos sobre idosos que se encontrem em situação de isolamento e da forma como 

realizam as intervenções junto dos mesmos.44 

A vossa colaboração é indispensável para a conclusão da minha tese com vista à obtenção do grau de 

Doutora, pelo que aguardo com a brevidade possível uma resposta positiva. 

Grata pela atenção dispensada, e na expectativa de que o meu pedido obtenha o melhor acolhimento, 

apresento os mais cordiais cumprimentos. 

 

Lisboa, Data  

___________________________________ 

Inês Filipa C. Santos 

                                                
44 Toda a informação cedida será tratada dentro dos parâmetros deontológicos mantendo a devida confidencialidade inerente a 

qualquer investigação, assim como a de toda a matéria de indulo pessoal quando manifestado pelo próprio. 
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Anexo L – Declaração do Orientador 

Declaração 

Para os devidos efeitos se declara que a aluna Inês Filipa Correia Santos se encontra a realizar 

uma tese no âmbito do Doutoramento em Serviço Social, promovido pelo CIES-IUL, Centro de 

Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa, sobre 

«Contributos do Serviço Social para as políticas públicas na promoção dos Direitos da pessoa 

idosa» a decorrer no presente ano letivo. 

Neste sentido, solicitamos a vossa melhor colaboração. 

 

Lisboa, Data 

_________________________________________ 

Diretor Interino do Doutoramento 

 (Professor Doutor Jorge Ferreira) 

 

 

Anexo M – Declaração de aceitação na participação na investigação por parte 

dos assistentes sociais 

Pesquisa sobre o isolamento das pessoas idosas 

(assistentes sociais) 

 

Termo de Consentimento livre e esclarecido para participação na Pesquisa 

- Este termo de consentimento deve ser apresentado e explicado de maneira individual e de forma 

totalmente percetível 

- O participante deve lê-lo e assiná-lo se assim concordar  

 

Objetivos da Pesquisa  

Este estudo visa sistematizar, analisar e interpretar as políticas públicas de envelhecimento e 

as suas dimensões com impacto nas práticas do Serviço Social tanto na sociedade em geral como 

nas suas formas individuais de desenvolvimento promotoras de direitos da pessoa idosa em 

situação de isolamento. 
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Procedimentos utilizados  

A entrevista será realizada em instalações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/ de IPSS 

pela estudante Inês Filipa Correia Santos do Doutoramento em Serviço Social, que se encontra a 

desenvolver a tese de final de curso “Contributos do Serviço Social para as políticas públicas na 

promoção dos Direitos da pessoa idosa” com orientação do Professor Jorge Manuel Leitão 

Ferreira.  

Aos assistentes sociais que concordarem em participar no estudo serão colocadas algumas 

questões a serem debatidas entre todos os elementos participantes na sessão. 

O tempo esperado para a entrevista será de hora e meia, variando consoante a extensão das 

respostas oferecidas pelos inquiridos. 

 

Confidencialidade 

A entrevista é totalmente voluntária e será realizada, também, junto de outros assistentes 

sociais. Os inquiridos devem ser avisados de que todo o processo será gravado. Todas as 

gravações recolhidas serão única e exclusivamente para uso do próprio entrevistador, sem que 

nunca sejam divulgadas as mesmas. 

 

Consentimento 

 

Li todas as informações e esclareci todas as dúvidas a respeito da pesquisa. Sei também que a 

minha participação é voluntária e que posso desistir da entrevista mesmo depois do inicio, sem 

que isso traga qualquer prejuízo pessoal ou de qualquer ordem. Sei também que a minha 

participação não terá qualquer consequência para mim ou para a instituição de acolhimento. 

Por tudo isto, declaro que li todo o termo de consentimento e concordo em participar na 

pesquisa respondendo às perguntas da entrevista. 

 

 

Local: ________________________  Data: _____/_______/_________ 

 

Assinatura do participante:_______________________________________ 

 

Assinatura da entrevistadora:_____________________________________ 
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Anexo N – Declaração de aceitação na participação na investigação por parte 

das pessoas idosas 

Pesquisa sobre o isolamento das pessoas idosas 

(pessoas idosas) 

 

Termo de Consentimento livre e esclarecido para participação na Pesquisa 

- Este termo de consentimento deve ser apresentado e explicado de maneira individual e de forma 

totalmente percetível 

- O participante deve lê-lo e assiná-lo se assim concordar  

 

Objetivos da Pesquisa  

Este estudo visa sistematizar as diferentes formas de intervenção do Serviço Social e 

categorizar os níveis de apoio na criação e implementação de novas políticas impulsionadoras do 

interesse e da intervenção direta sobre as pessoas idosas e os seus Direitos enquanto tal, será 

ainda aprofundado o conceito de isolamento e identificadas as concordâncias e discordâncias na 

forma de o ver por todas as pessoas direta ou indiretamente relacionadas com o problema. 

 

Procedimentos utilizados  

A entrevista será realizada em instalações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa / da IPSS 

onde as pessoas idosas são utentes, pela estudante Inês Filipa Correia Santos do Doutoramento 

em Serviço Social, que se encontra a desenvolver a tese de final de curso “Contributos do Serviço 

Social para as políticas públicas na promoção dos Direitos da pessoa idosa” com orientação do 

Professor Jorge Manuel Leitão Ferreira.  

Aos idosos que concordarem em participar no estudo serão colocadas algumas questões a 

serem debatidas entre todos os elementos participantes na sessão. 

O tempo esperado para a entrevista será de hora e meia, variando consoante a extensão das 

respostas oferecidas pelos inquiridos.  

 

Confidencialidade 

A entrevista é totalmente voluntária e será realizada, também, junto de outros idosos. Os 

inquiridos devem ser avisados de que todo o processo será gravado. Todas as gravações 

recolhidas serão única e exclusivamente para uso do próprio entrevistador, sem que nunca sejam 

divulgadas as mesmas. 
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Consentimento 

Li todas as informações e esclareci todas as dúvidas a respeito da pesquisa. Sei também que a 

minha participação é voluntária e que posso desistir da entrevista mesmo depois do inicio, sem 

que isso traga qualquer prejuízo pessoal ou de qualquer ordem. Sei também que a minha 

participação não terá qualquer consequência para mim ou para a instituição de acolhimento. 

Por tudo isto, declaro que li todo o termo de consentimento e concordo em participar na 

pesquisa respondendo às perguntas da entrevista. 

 

 

Local: ________________________  Data: _____/_______/_________ 

 

Assinatura do participante:_______________________________________ 

 

Assinatura da entrevistadora:_____________________________________ 

 

 

Anexo O – Declaração de aceitação na participação na investigação por parte 

dos decisores 

Pesquisa sobre o isolamento das pessoas idosas 

(Decisores) 

 

Termo de Consentimento livre e esclarecido para participação na Pesquisa 

 

- Este termo de consentimento deve ser apresentado e explicado de maneira individual e de forma 

totalmente percetível 

- O participante deve lê-lo e assiná-lo se assim concordar  

 

Objetivos da Pesquisa  

Este estudo visa sistematizar, analisar e interpretar as políticas públicas de envelhecimento e 

as suas dimensões com impacto nas práticas do Serviço Social tanto na sociedade em geral como 

nas suas formas individuais de desenvolvimento promotoras de direitos da pessoa idosa em 

situação de isolamento. 

 



 

XXI 

 

Procedimentos utilizados  

A entrevista será realizada, pela estudante Inês Filipa Correia Santos do Doutoramento em 

Serviço Social, que se encontra a desenvolver a tese de final de curso “Contributos do Serviço 

Social para as políticas públicas na promoção dos Direitos da pessoa idosa” com orientação do 

Professor Jorge Manuel Leitão Ferreira.  

Aos Decisores que concordarem em participar no estudo serão colocadas algumas questões a 

serem debatidas entre todos os elementos participantes na sessão. 

O tempo esperado para a entrevista será de hora e meia, variando consoante a extensão das 

respostas oferecidas pelos inquiridos.  

 

Confidencialidade 

A entrevista é totalmente voluntária e será realizada, também, junto de outros Decisores. Os 

inquiridos devem ser avisados de que todo o processo será gravado. Todas as gravações 

recolhidas serão única e exclusivamente para uso do próprio entrevistador, sem que nunca sejam 

divulgadas as mesmas.  

 

Consentimento 

Li todas as informações e esclareci todas as dúvidas a respeito da pesquisa. Sei também que a 

minha participação é voluntária e que posso desistir da e177ntrevista mesmo depois do inicio, 

sem que isso traga qualquer prejuízo pessoal ou de qualquer ordem. Sei também que a minha 

participação não terá qualquer consequência para mim ou para a instituição que represento. 

Por tudo isto, declaro que li todo o termo de consentimento e concordo em participar na 

pesquisa respondendo às perguntas da entrevista. 

 

Local: ________________________  Data: _____/_______/_________ 

 

Assinatura do participante: _______________________________________ 

 

Assinatura da entrevistadora: _____________________________________ 
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 Anexo P - Idade das pessoas idosas 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 65 a 75 Anos 16 23,9 28,1 29,8 

75 a 85 Anos 27 40,3 47,4 77,2 

85 a 95 Anos 13 19,4 22,8 100,0 

>95 Anos 1 1,5 1,8 1,8 

Total 57 85,1 100,0  

Omisso Resposta Inválida 10 14,9   

Total 67 100,0   

 Fonte: SPSS 

 

Anexo Q - Género das pessoas idosas 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Feminino 44 65,7 77,2 77,2 

Masculino 13 19,4 22,8 100,0 

Total 57 85,1 100,0  

Omisso Resposta Nula 10 14,9   

Total 67 100,0   

Fonte: SPSS 

 

 

Anexo R - Tabulação cruzada da idade com o género das pessoas idosas 

 

Sexo da pessoa idosa 

Total Feminino Masculino 

Idade Codificada 65 a 75 Anos 11 5 16 

75 a 85 Anos 19 8 27 

85 a 95 Anos 13 0 13 

>95 Anos 1 0 1 

Total 44 13 57 

Fonte: SPSS 
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Anexo S - Tabulação cruzada da idade com o género das pessoas idosas por 

instituição 

 

Instituição a que pertence o utente 

Santa Casa da Misericórdia IPSS 

Sexo da pessoa idosa Sexo da pessoa idosa 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

Contagem Contagem Contagem Contagem 

Idade Codificada 65 a 75 Anos 10 4 1 1 

75 a 85 Anos 8 6 11 2 

85 a 95 Anos 11 0 2 0 

>95 Anos 1 0 0 0 
 Fonte: SPSS 

 

 

Anexo T - Estado civil das pessoas idosas 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Viúvo(a) 38 56,7 66,7 66,7 

Solteiro(a) 12 17,9 21,1 87,7 

Divorciado(a) 7 10,4 12,3 100,0 

Total 57 85,1 100,0  

Omisso Resposta Nula 10 14,9   

Total 67 100,0   

 Fonte: SPSS 

  

Anexo U - Período de vivência a sós das pessoas idosas 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido < 5 Anos 11 16,4 22,0 22,0 

De 5 a 10 Anos 10 14,9 20,0 42,0 

De 10 a 15 Anos 12 17,9 24,0 66,0 

De 15 a 20 Anos 8 11,9 16,0 82,0 

> 20 Anos 6 9,0 12,0 94,0 

Não Vive Só 3 4,5 6,0 100,0 

Total 50 74,6 100,0  

Omisso Resposta Nula 10 14,9   

Não Sabe / Não Responde 7 10,4   

Total 17 25,4   

Total 67 100,0   
 

Fonte: SPSS 
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Anexo V - Tabulação cruzada do período de vivência a sós e do estado civil 

das pessoas idosas  

 

 
Estado Civil da pessoa idosa 

Total Viúvo(a) Solteiro(a) Divorciado(a) 

Há quanto tempo em que 

a pessoa idosa vive só 

< 5 Anos 9 2 0 11 

De 5 a 10 Anos 8 1 1 10 

De 10 a 15 Anos 7 3 2 12 

De 15 a 20 Anos 5 2 1 8 

> 20 Anos 5 1 0 6 

Não Vive Só 1 1 1 3 

Total 35 10 5 50 
Fonte: SPSS 

 

Anexo W - Tabulação cruzada do período de vivência a sós e do estado civil 

das pessoas idosas por instituição 

 

 Fonte: SPSS 

 

 

Estado Civil da pessoa idosa 

Viúvo(a) Solteiro(a) Divorciado(a) 

Instituição a que 

pertence o utente 

Instituição a que 

pertence o utente 

Instituição a que 

pertence o utente 

Santa Casa 

da 

Misericórdia 

IPSS 

Santa Casa 

da 

Misericórdia 

IPSS 

Santa Casa 

da 

Misericórdia 

IPSS 

Contagem Contagem Contagem Contagem Contagem Contagem 

Idade 

da 

pessoa 

idosa 

65 a 75 

Anos 
8 0 2 0 4 2 

75 a 85 

Anos 
9 11 5 1 0 1 

85 a 95 

Anos 
7 2 4 0 0 0 

>95 Anos 1 0 0 0 0 0 
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Anexo X - Diagnóstico de sinalização das pessoas idosas 

 Respostas 
Percentagem de casos 

N Percentagem 

Conjunto de 

Diagnósticos de 

Sinalização a 

Isolamento 30 54,5% 68,2% 

Dependência Física 10 18,2% 22,7% 

Dependência Psicológica 10 18,2% 22,7% 

Dependência Económica 2 3,6% 4,5% 

Conflitos Familiares 3 5,5% 6,8% 

Total 55 100,0% 125,0% 

a. Grupo 
Fonte: SPSS 

 

 

 Anexo Y - Diagnóstico de sinalização das pessoas idosas por instituição 

 

Instituição a que pertence o utente 

Santa Casa da 

Misericórdia IPSS 

Contagem Contagem 

Diagnostico de Sinalização Isolamento 16 14 

Dependência Física 9 1 

Dependência Psicológica 5 5 

Dependência Económica 2 0 

Conflitos Familiares 3 0 
Fonte: SPSS 

 

 Anexo Z - Responsáveis pela sinalização das pessoas idosas 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Familiares 5 7,5 13,2 13,2 

Amigos/Vizinhos 2 3,0 5,3 18,4 

Instituições de Saúde 16 23,9 42,1 60,5 

Outras Instituições 5 7,5 13,2 73,7 

O Próprio 6 9,0 15,8 89,5 

Santa Casa da Misericórdia 4 6,0 10,5 100,0 

Total 38 56,7 100,0  

Omisso Resposta Nula 10 14,9   

Sem Sinalização / Sem 

Informação 
19 28,4   

Total 29 43,3   

Total 67 100,0   

Fonte: SPSS 
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Anexo AA - Responsáveis pela sinalização das pessoas idosas por instituição 

 

Instituição a que pertence o utente 

Santa Casa da Misericórdia IPSS 

Contagem Contagem 

Responsável pela 

Sinalização 

Familiares 2 3 

Amigos/Vizinhos 1 1 

Instituições de Saúde 11 5 

Outras Instituições 1 4 

O Próprio 4 2 

Santa Casa da Misericórdia 4 0 
Fonte: SPSS 

 

 Anexo AB - Diagnóstico de entrada das pessoas idosas 

 Respostas 
Percentagem de casos 

N Percentagem 

Diagnósticos 

de Entrada a 

Dependência Psicológica 9 15,3% 20,0% 

Dependência Física 11 18,6% 24,4% 

Condições de Saúde 9 15,3% 20,0% 

isolamento 28 47,5% 62,2% 

Condições Económicas 1 1,7% 2,2% 

Conflitos Familiares 1 1,7% 2,2% 

Total 59 100,0% 131,1% 

a. Grupo 

Fonte: SPSS 

 

 

 Anexo AC - Diagnóstico de entrada das pessoas idosas por instituição 

 

 

Instituição a que pertence o utente 

Santa Casa da 

Misericórdia IPSS 

Contagem Contagem 

Diagnóstico de Entrada Dependência Psicológica 5 4 

Dependência Física 7 4 

Condições de Saúde 6 3 

isolamento 18 10 

Condições Económicas 1 0 

Conflitos Familiares 1 0 
Fonte: SPSS
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Anexo AD - Ano de entrada das pessoas idosas na instituição de apoio social 

 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido <5 Anos 33 49,3 57,9 57,9 

5 a 10 Anos 17 25,4 29,8 100,0 

10 a 15 Anos 5 7,5 8,8 68,4 

15 a 20 Anos 1 1,5 1,8 70,2 

>20 Anos 1 1,5 1,8 59,6 

Total 57 85,1 100,0  

Omisso Resposta Nula 10 14,9   

Total 67 100,0   

Fonte: SPSS 

 

 

 

 

Anexo AE - Tabulação cruzada do diagnóstico com o ano de entrada das 

pessoas idosas em instituições de apoio social 

 

Codificação do Ano de Entrada   

<5 

Anos 

5 a 10 

Anos 

10 a 15 

Anos 

15 a 20 

Anos 

>20 

Anos 

Total 

Diagnóstico de 

Entrada da 

pessoa idosa no 

Centro de Dia 

Dependência 

Psicológica 

6 1 2 0 0 9 

Dependência 

Física 

5 4 2 0 0 11 

Condições de 

Saúde 

4 4 1 0 0 9 

isolamento 14 10 2 1 1 28 

Condições 

Económicas 

0 1 0 0 0 1 

Conflitos 

Familiares 

0 1 0 0 0 1 

Total 29 21 7 1 1 59 
Fonte: SPSS 
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Anexo AF - Tabulação cruzada do diagnóstico com o ano de entrada da 

pessoa idosa em instituições de ação social por instituição 

 

 

Diagnóstico de Entrada 

Dependência Psicológica Dependência Física Condições de Saúde isolamento 

Instituição a que pertence 

o utente 

Instituição a que 

pertence o utente 

Instituição a que 

pertence o utente 

Instituição a que 

pertence o utente 

Santa Casa 

da 

Misericórdia IPSS 

Santa Casa 

da 

Misericórdia IPSS 

Santa Casa 

da 

Misericórdia IPSS 

Santa Casa 

da 

Misericórdia IPSS 

Contagem Contagem Contagem Contagem Contagem Contagem Contagem Contagem 

Ano de 

Entrada 

<5 Anos 4 2 3 2 2 2 12 2 

5 a 10 

Anos 

1 0 4 0 4 0 4 6 

10 a 15 

Anos 

0 2 0 2 0 1 1 1 

15 a 20 

Anos 

0 0 0 0 0 0 0 1 

>20 

Anos 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Fonte: SPSS 

 

 Anexo AG - Tabulação cruzada do diagnóstico com o ano de entrada das 

pessoas idosas em instituições de apoio social por instituição (cont.) 

 

 

Diagnóstico de Entrada 

Condições Económicas Conflitos Familiares 

Instituição a que pertence o 

utente 

Instituição a que pertence o 

utente 

Santa Casa da 

Misericórdia IPSS 

Santa Casa da 

Misericórdia IPSS 

Contagem Contagem Contagem Contagem 

Ano de Entrada <5 Anos 0 0 0 0 

5 a 10 Anos 1 0 1 0 

10 a 15 Anos 0 0 0 0 

15 a 20 Anos 0 0 0 0 

>20 Anos 0 0 0 0 
Fonte: SPSS 



 

XXIX 

 

Anexo AH - Respostas usufruídas pelas pessoas idosas 

 

 Respostas 
Percentagem de casos 

N Percentagem 

Conjunto Respostas Usufruídas Centro de Dia 57 89,1% 100,0% 

Apoio 

Domiciliário 
6 9,4% 10,5% 

Centro de 

Convívio 
1 1,6% 1,8% 

Total 64 100,0% 112,3% 

a. Grupo       
Fonte: SPSS 
 

Anexo AI - Respostas usufruídas pelas pessoas idosas por instituição 

 

 

Instituição a que pertence o utente 

Santa Casa da Misericórdia IPSS 

Contagem Contagem 

Respostas Usufruídas Centro de Dia 40 17 

Apoio Domiciliário 6 0 

Centro de Convívio 1 0 

Apoio Económico 0 0 

Apoio Voluntários 0 0 

Cuidados de Saúde 0 0 
Fonte: SPSS 
 

 Anexo AJ - Instituição de pertença dos assistentes sociais 

 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa 
7 53,8 63,6 63,6 

IPSS 4 30,8 36,4 100,0 

Total 11 84,6 100,0  

Omisso Resposta Inválida 2 15,4   

Total 13 100,0   

Fonte: SPSS 
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Anexo AK – Profissão dos assistentes sociais 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido assistente social 
11 84,6 100,0 100,0 

Omisso Resposta Inválida 2 15,4   

Total 13 100,0   

Fonte: SPSS 

 

Anexo AL – Período em funções dos assistentes sociais na área de acão social  

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido <5 Anos 1 7,7 9,1 9,1 

de 5 a 10 Anos 2 15,4 18,2 27,3 

de 10 a 15 Anos 4 30,8 36,4 63,6 

de 15 a 20 Anos 1 7,7 9,1 72,7 

>20 Anos 3 23,1 27,3 100,0 

Total 11 84,6 100,0  

Omisso Resposta 

Inválida 
2 15,4   

Total 13 100,0   

Fonte: SPSS 

 

Anexo AM - Período em funções dos assistentes sociais na instituição de 

pertença 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido <5 Anos 2 15,4 18,2 18,2 

de 5 a 10 

Anos 
3 23,1 27,3 45,5 

de 10 a 15 

Anos 
3 23,1 27,3 72,7 

>20 Anos 3 23,1 27,3 100,0 

Total 11 84,6 100,0  

Omisso Resposta 

Inválida 
2 15,4   

Total 13 100,0   

Fonte: SPSS 
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Anexo AN - Tabulação cruzada do período de desempenho de funções em 

ação social com a instituição de pertença 

 

Tempo de trabalho na área de Acão social  

<5 

Anos 

de 5 a 

10 Anos 

de 10 a 15 

Anos 

de 15 a 20 

Anos 

>20 

Anos Total 

Tempo de funções 

na instituição em 

causa 

<5 Anos 1 1 0 0 0 2 

de 5 a 10 Anos 0 1 2 0 0 3 

de 10 a 15 Anos 0 0 2 1 0 3 

>20 Anos 0 0 0 0 3 3 

Total 1 2 4 1 3 11 
Fonte: SPSS 

 

Anexo AO - Tabulação cruzada do período de desempenho de funções em 

ação social com a instituição de pertença por instituição 

 

Instituição 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

Tempo de funções na instituição em causa 

<5 Anos 
de 5 a 10 

Anos 

de 10 a 

15 Anos 

de 15 a 

20 Anos 
>20 Anos 

Tempo de 

trabalho na área 

de Acão social 

<5 Anos 0 0 0 0 0 

de 5 a 10 Anos 0 1 0 0 0 

de 10 a 15 Anos 0 2 1 0 0 

de 15 a 20 Anos 0 0 1 0 0 

>20 Anos 0 0 0 0 2 
Fonte: SPSS 

 

Anexo AP - Tabulação cruzada do período de desempenho de funções em 

ação social com a instituição de pertença por instituição (cont.) 

 

Instituição 

IPSS 

Tempo de funções na instituição em causa 

<5 Anos 
de 5 a 10 

Anos 

de 10 a 15 

Anos 

de 15 a 20 

Anos >20 Anos 

Tempo de 

trabalho na 

área de Acão 

social 

<5 Anos 1 0 0 0 0 

de 5 a 10 Anos 1 0 0 0 0 

de 10 a 15 Anos 0 0 1 0 0 

de 15 a 20 Anos 0 0 0 0 0 

>20 Anos 0 0 0 0 1 
Fonte: SPSS 
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Anexo AQ- Formação académica dos assistentes sociais 

 
Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

Conjunto Formação 

Académica a 

Licenciatura em Serviço Social 11 73,3% 100,0% 

Formação Académica 

Complementar na Área do Serviço 

Social 

4 26,7% 36,4% 

Total 15 100,0% 136,4% 

a. Grupo         
Fonte: SPSS 

 

Anexo AR- Formação académica dos assistentes sociais por instituição 

 

Instituição 

Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa IPSS 

Formação 

Académica 

Licenciatura em Serviço 

Social 

7 4 

Licenciatura em outras 

Áreas 

0 0 

Formação Académica 

Complementar na Área do 

Serviço Social 

3 1 

Formação Académica 

Complementar noutra Área 

0 0 

Fonte: SPSS 

  

Anexo AS – Profissão dos decisores 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido 

Direção/Coordenação na Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa 
5 35,7 41,7 41,7 

Direção/Coordenação em IPSS 4 28,6 33,3 75,0 

Direção/Coordenações em outra 

Instituição 
3 21,4 25,0 100,0 

Total 12 85,7 100,0  

Omisso Resposta Inválida 2 14,3   

Total 14 100,0   

Fonte: SPSS 



 

XXXIII 

 

Anexo AT - Instituição de pertença dos decisores 

 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa 
5 35,7 41,7 41,7 

IPSS 4 28,6 33,3 75,0 

Outras Instituições 

Sociais 
3 21,4 25,0 100,0 

Total 12 85,7 100,0  

Omisso Resposta Inválida 2 14,3   

Total 14 100,0   

Fonte: SPSS 

 

Anexo AU - Período de desempenho de funções dos decisores na área de ação 

social 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido <5 Anos 1 7,1 11,1 11,1 

dos 5 aos 10 Anos 1 7,1 11,1 22,2 

dos 10 aos 15 Anos 2 14,3 22,2 44,4 

dos 15 aos 20 Anos 2 14,3 22,2 66,7 

>20 Anos 3 21,4 33,3 100,0 

Total 9 64,3 100,0  

Omisso Resposta Inválida 2 14,3   

Não Sabe / Não 

Responde 
3 21,4   

Total 5 35,7   

Total 14 100,0   

Fonte: SPSS 
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Anexo AV - Período de desempenho de funções enquanto decisor 

 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido <5 Anos 4 28,6 44,4 44,4 

dos 10 aos 15 anos 4 28,6 44,4 88,9 

>20 Anos 1 7,1 11,1 100,0 

Total 9 64,3 100,0  

Omisso Resposta Inválida 2 14,3   

Não Sabe / Não 

Responde 
3 21,4   

Total 5 35,7   

Total 14 100,0   

Fonte: SPSS 

 

Anexo AW - Auto perceção da tipologia de isolamento 

 

   

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 Válido 

is
o
la

m
en

to
 P

er
ce

b
id

o
  isolamento 

Psíquico 
22 32,8 40,7 40,7 

  isolamento 

Afetivo - 

Emocional 

11 16,4 20,4 61,1 

  isolamento 

Físico 
1 1,5 1,9 63,0 

   isolamento 

Ignorado 
4 6,0 7,4 70,4 

   isolamento 

Negado 
16 23,9 29,6 100,0 

   Total 54 80,6 100,0  

 Omisso   Resposta Nula 10 14,9   

   Não Sabe / Não 

Responde 
3 4,5   

   Total 13 19,4   

   Total 67 100,0   

Fonte: SPSS 
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Anexo AX - Sentimentos e reações na abordagem à pessoa idosa sinalizada 

por terceiros 

 

Respostas Percentagem de 

casos 
N Percentagem 

Sentimentos a Aceitação 2 11,1% 20,0% 

Alivio 3 16,7% 30,0% 

Tristeza 1 5,6% 10,0% 

Vergonha 2 11,1% 20,0% 

Medo 3 16,7% 30,0% 

Revolta 3 16,7% 30,0% 

Resistência 4 22,2% 40,0% 

Total 18 100,0% 180,0% 

a. Grupo  
Fonte: SPSS 

 

Anexo AY – Concordâncias entre intervenções por instituição 

 Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

Conjunto de 

Concordâncias de 

Intervenção a 

Diminuição do isolamento 2 15,4% 22,2% 

Persuasão junto do Idoso 2 15,4% 22,2% 

Tipificação das Respostas Sociais 2 15,4% 22,2% 

Igualdade de Oportunidades 3 23,1% 33,3% 

Linhas orientadoras de Intervenção 1 7,7% 11,1% 

Igualdade na metodologia de 

Intervenção 
3 23,1% 33,3% 

Total 13 100,0% 144,4% 

a. Grupo    
Fonte: SPSS 
 

Anexo AZ - Discordâncias entre intervenções 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Válido Individualização da 

pessoa idosa 
10 76,9 100,0 100,0 

Omisso Resposta Inválida 2 15,4   

Não Sabe / Não 

Responde 
1 7,7   

Total 3 23,1   

Total 13 100,0   

Fonte: SPSS 
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Anexo BA – Tipologia de intervenção 

 Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

Conjunto de Tipologias de 

Ingresso a 

Intervenção em Rede 9 52,9% 81,8% 

Intervenção Centrada na 

Pessoa 
8 47,1% 72,7% 

Total 17 100,0% 154,5% 

a. Grupo  
Fonte: SPSS 

 

 

Anexo BB - Tipologia de intervenção por instituição de pertença 

 

 

Conjunto de Tipologias de 

Intervenção a 

Total 
Intervenção em 

Rede 

Intervenção 

Centrada na 

Pessoa 

Instituição Santa Casa 

da 

Misericórdia 

de Lisboa 

Contagem 5 6 7 

% em 

$Tipologia_Intervençao_C

onj 

55,6% 75,0%  

IPSS Contagem 4 2 4 

% em 

$Tipologia_Intervençao_C

onj 

44,4% 25,0%  

Total Contagem 9 8 11 

Percentagens e totais têm respondentes como base. 

a. Grupo    
Fonte: SPSS 
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Anexo BC - Razões para a institucionalização por idade das pessoas idosas 

 
Idade Codificada 

65 a 75 

Anos 

75 a 85 

Anos 

85 a 95 

Anos 

>95 

Anos 
Total 

Razões que levariam 

a pessoa idosa a 

aceitar a 

Institucionalização 

Ausência de 

Autonomia 

Contagem 5 18 6 0 29 

% em Idade Codificada 41,7% 72,0% 46,2% 0,0% 56,9% 

Melhores 

Condições 

Económicas 

Contagem 0 1 2 0 3 

% em Idade Codificada 0,0% 4,0% 15,4% 0,0% 5,9% 

Questões 

Relacionais/E

mocionais 

Contagem 4 2 3 1 10 

% em Idade Codificada 33,3% 8,0% 23,1% 100,0% 19,6% 

Negação Contagem 3 4 2 0 9 

% em Idade Codificada 25,0% 16,0% 15,4% 0,0% 17,6% 

Total Contagem 12 25 13 1 51 

% em Idade Codificada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: SPSS 

 

Anexo BD - Dependência entre a predisposição para a institucionalização por 

idade das pessoas idosas 

 

 
Idade Codificada_2 

Total 
< 85 Anos > 85 Anos 

Predisposição 

Institucionalização 
Predisposição para a 

Institucionalização 

Contagem 30 12 42 

% em Idade 

Codificada_2 
81,1% 85,7% 82,4% 

Sem Predisposição para a 

Institucionalização 

Contagem 7 2 9 

% em Idade 

Codificada_2 
18,9% 14,3% 17,6% 

Total 

Contagem 37 14 51 

% em Idade 

Codificada_2 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: SPSS 

  

Anexo BE – Etapas de admissão das pessoas idosas em instituições de ação 

social 

 

Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

Conjunto das Etapas de 

Admissão a 

A Sinalização 9 29,0% 81,8% 

A Abordagem 8 25,8% 72,7% 

O Acompanhamento 9 29,0% 81,8% 

A Admissão 5 16,1% 45,5% 

Total 31 100,0% 281,8% 

a. Grupo        
Fonte: SPSS 
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Anexo BF – Posicionamento crítico sobre o tema de isolamento das pessoas 

idosas 

 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 

Válido Intervenção em Rede 1 7,7 10,0 10,0 

Falta de Técnicos 2 15,4 20,0 30,0 

Repensar o conceito de pessoa 

idosa 
2 15,4 20,0 50,0 

Falta de Informação 1 7,7 10,0 60,0 

Diferenciação no Contexto 

Socioinstitucional e 

Comunitário 

1 7,7 10,0 70,0 

Repensar as Respostas Sociais 1 7,7 10,0 80,0 

Atrasar Integração da pessoa 

idosa em Lares 
1 7,7 10,0 90,0 

Trabalho para o Equilíbrio 1 7,7 10,0 100,0 

Total 10 76,9 100,0  

Omisso Resposta Inválida 2 15,4   

Não Sabe / Não Responde 1 7,7   

Total 3 23,1   

Total 13 100,0   

Fonte: SPSS 

 

Anexo BG – Boas práticas em serviço social 

 

 Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

Conjunto sobre Politicas 

Públicas a 

Politicas Económicas 7 29,2% 58,3% 

Políticas Sociais 4 16,7% 33,3% 

Políticas de Saúde 1 4,2% 8,3% 

Boas práticas 2 8,3% 16,7% 

Não Existem ou São 

Insuficientes 
8 33,3% 66,7% 

Desconhecimento 2 8,3% 16,7% 

Total 24 100,0% 200,0% 

a. Grupo 
Fonte: SPSS 
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Anexo BH – Direitos das pessoas idosas por instituição de pertença 

 Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

Conjunto Direitos dos 

Idosos a 

Direito à Decisão 4 30,8% 36,4% 

Direito à Individualidade 6 46,2% 54,5% 

Direito à Assistência 2 15,4% 18,2% 

Direito à Informação e 

Participação 

1 7,7% 9,1% 

Total 13 100,0% 118,2% 

a. Grupo  
Fonte: SPSS 

 

 Anexo BI – Escolha de apoio institucional por idade das pessoas idosas 

 Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

Conjunto Apoio 

Institucional a 

Apoio Económico 4 6,9% 7,7% 

Apoio Emocional / 

Afetivo 
24 41,4% 46,2% 

Apoio Funcional 18 31,0% 34,6% 

Apoio Generalista 7 12,1% 13,5% 

Sem opinião 5 8,6% 9,6% 

Total 58 100,0% 111,5% 

a. Grupo 
Fonte: SPSS 

 

 Anexo BJ – Fragilidades na criação de políticas públicas promotoras de 

prática inovadora em serviço social 

 
Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

Falhas na criação de 

políticas públicas a 

Cooperação Institucional 5 29,4% 41,7% 

Políticas adaptativas e conhecedoras 

da realidade 
6 35,3% 50,0% 

Vontade Política 3 17,6% 25,0% 

Partilha de Informação 1 5,9% 8,3% 

Planeamento e Estrutura de 

Intervenção 
1 5,9% 8,3% 

Restruturação das Instituições de 

Apoio Social e dos Apoios 

Recebidos 

1 5,9% 8,3% 

Total 17 100,0% 141,7% 

a. Grupo 
Fonte: SPSS 


