
 

 

 

 

  

 

 

Ex.mo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal 

Dr. Paulo Cunha 

 

Assunto: Resposta ao requerimento 374/XIII(4ª) e 980/XIII(4ª) – AL, Assembleia da 

República – Idosos a viver sozinhos e/ou isolados. 

 

Serve o presente para enviar as respostas solicitadas pelo Grupo Parlamentar do CDS -PP, 

 

1.Estão os idosos residentes no seu concelho, e que vivem sozinhos e/ou isolados, sinalizados pela 

autarquia?  

R:Sim. Foi realizada uma amostra representativa da população do concelho c o m  6 5  a n o s  o u  m a i s .   

1.1.Quantos idosos moram sozinhos? E, destes, quantos estão isolados? 

R:A resposta a esta questão será incluída na resposta do ponto seguinte. 

1.2.Quantos idosos moram acompanhados por outros idosos? E, destes, quantos estão isolados? 

R:.Foi realizado um estudo, em 2018, para avaliar as condições de saúde e de vida da população do 

concelho com mais de 65 anos. A amostra foi realizada em 2461 pessoas, o que representa um nível de 

confiança de 95% e um erro de 2%.  

Relativamente à situação de isolamento, os dados têm em conta o tipo de habitação e o estado civil. 

Assim: 10% (147) são solteiros, 63,2%(868) são casados, 1,6%(22) estão separados, 2,4%(33) são 

divorciados e 22,1%(304) são viúvos, no total de 1374 idosos. 



 

Nesta fase do estudo ainda não nos é possível aferir as situações de isolamento. 

2.Tem a autarquia algum tipo de apoio aos idosos que vivem sozinhos? 

R: O município tem uma política diversificada de apoios aos seniores do concelho, no sentido de 

combater o isolamento e proporcionar um envelhecimento o mais ativo possível, nomeadamente: 

programas de desporto, diversos eventos para assinalar datas festivas (Reis, Carnaval, Dia dos Avós…) 

Pic-Nic, Passeio Sénior, Centro de Convívio, Passe Sénior, Programa de voluntariado, Comissão 

Municipal de Proteção da Pessoa Idosa, Etc.  

3.Tem a autarquia algum protocolo com as IPSS ou Misericórdias para o apoio aos idosos?  

R:O município apoia as instituições de Solidariedade Social nas suas atividades e colabora através de 

recursos humanos e de instalações nas atividades ao nível desportivo (ginástica, hidroginástica, 

hidroterapia, boccia, reabilitação). 

4.Há falta de residências e lares da terceira idade no seu concelho? Os que existem são acess íveis à 

maioria dos idosos?  

R:Há falta de residências e de lares, pois os existentes não têm capacidade de resposta para as atuais 

necessidades. 

Podemos dizer que não são acessíveis à maioria dos idosos, porquanto estes possuem baixos 

rendimentos, sendo que a comparticipação do Instituto de Segurança Social, é manifestamente 

insuficiente tendo em conta o calculo das mensalidades. 

5.Desenvolveu, ou tenciona desenvolver, ações de sensibilização para que os idosos do seu concelho 

adotem comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes? 

R:Temos desenvolvido, em colaboração com as diversas Forças de Segurança, as Paróquias, as 

Conferências Vicentinas, as Comissões Sociais Inter-Freguesias, ações de sensibilização. 

6.Caso a autarquia não tenha sinalizados os idosos a viver sozinhos e/ou isolados, qual é a razão? 

Tenciona efetuar essa sinalização? Se sim, quando? 

R:Não se enquadra. 

 



 

Vila Nova de Famalicão, 18 de junho de 2019 

O Adjunto do Presidente para a Solidariedade 

Ademar Carvalho 

 


