
RECOMENDAÇÃO

Complemento às Famílias

Não obstante a filosofia do primado da manutenção da Pessoa Idosa no domicílio seja 

uma ideia de força actual, apresentando-se tendencialmente como um mainstream da 

política de cuidados sociais, constatamos que as respostas sociais para o Envelhecimento 

têm de se adequar cada vez mais à heterogeneidade dos processos de envelhecimento, 

estando preparada, sobretudo para as situações de maior dependência, isolamento e solidão, 

ausência de suporte familiar, prestando cuidados sempre que eles sejam necessários - 24h-

24h, se se pretende prestar um serviço de qualidade e que vá ao encontro das necessidades 

biopsicosociais efectivas dos Cidadãos.

Crê-se acima de tudo que este trabalho, a ser desenvolvido, possibilite a permanência da 

Pessoa Idosa na sua própria casa, mantendo-se no seu quadro de referências evitando a 

ruptura abrupta e muitas vezes dolorosa que implica ainstitucionalização, que para além de 

tudo, é uma resposta mais onerosa.

A possibilidade de protocolar a extensão de horário em Centro de Dia e Apoio 

Domiciliário permitirá às Pessoas Idosas em situação de dependência e sem suporte familiar 

da Freguesia da Penha de França, poderem manter o seu direito inalienável à Dignidade 

respeitando a sua condição de Ser Humano.

Efectivamente, para a Pessoa Idosa, Viver na sua própria casa é uma dimensão 

extremamente importante da independência, uma vez que simboliza, não só, a salvaguarda 

do sentido da integridade  pessoal, como a identificação com os seus bens simbólicos.

Conscientes de que o alargamento de Horário em Centro de Dia e Apoio Domiciliário, 

permitirá, também, o direito de escolha do Cidadão, em permanecer no seu domicílio ou a 

sua própria institucionalização.

Face ao exposto, acredita-se na necessidade de um serviço com múltiplas funções, que 

vá ao encontro das necessidades das Pessoas 24h por dia, os sete dias da semana.

3ª SESSÃO ORDINÁRIA

20/04/2018

RECOMENDAÇÃO 

 APROVADA POR MAIORIA

Penha de França



Sendo a Freguesia da Penha de França:
a) no contexto da cidade, uma das freguesias onde o isolamento da população idosa é 

mais evidente;
b) uma Freguesia sem resposta para a Demência, obrigando às Famílias a 

Institucionalização dos seus Familiares idosos com único recurso;
c) com respostas ainda com horários tradicionais;

Vem a bancada do CDS-PP propor à Assembleia de Freguesia da Penha de Françaque 

recomende ao Executivo da Junta de Freguesia:

a) Protocolar com as entidades que operam na freguesia para extensão das respostas 

sociais de centro de dia e apoio domiciliário, na oferta de serviços e no alargamento de 

horários, facilitando, assim, por exemplo, a inclusão de Pessoas com Demência;

b) Estudar a possibilidade de criação de uma unidade de descanso do cuidador.

Lisboa, 20 de Abril de 2018

O eleito do CDS-PP

Pedro de Calheiros Cardoso

Alínea a) - Aprovada por Maioria - Votos a favor: PS, PCP, BE, CDS/PP e PAN; Abstenção: PSD;
Alínea b) - Aprovada por Unanimidade
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