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I. Análise da iniciativa 

 

• A iniciativa 

 

À data da apresentação da iniciativa em apreço, o proponente recordava as falhas 

admitidas pelo Governo na gestão de lares durante a pandemia da doença COVID-19, 

acrescentando que nessa altura, em finais de setembro de 2020, quase 40% dos mortos 

por COVID-19 eram idosos residentes em lares e aduzia alguns exemplos. 

 

A este propósito, e no seguimento do anúncio da criação de equipas multidisciplinares 

que integravam elementos da proteção civil, saúde e segurança social, destacava-se 

que muitas vezes as suas visitas às Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

(ERPI) eram comunicadas ou conhecidas antecipadamente, o que ocultava a real 

situação destes equipamentos. Por conseguinte, a presente iniciativa propõe a criação 

de uma plataforma digital (baseada em notificações voluntárias, anónimas, confidenciais 

e não punitivas) semelhante ao Sistema Nacional de Notificação de Incidentes – 

NOTIFICA da Direcção-Geral de Saúde, mas adaptada à realidade dos lares, para que 

qualquer utente, familiar ou funcionário possa reportar situações ilegais ou irregulares 

que entenda configurar risco para o bem-estar dos utentes, evitando futuras ocorrências. 

 

Por outro lado, afirma-se que tal mecanismo permitiria de igual modo à Segurança 

Social «recolher informação indispensável relativa à tipologia de incidentes», com a 

consequente definição de prioridades e «prevenção e resolução de variados tipos de 

práticas ilegais ou irregulares», habilitando-se assim o envio, conforme necessário, ao 

Ministério Público, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, à Entidade 

Reguladora da Saúde, e também às próprias ERPI, que desse modo tomariam 

consciência das ocorrências, podendo assim adotar e agilizar a aplicação das medidas 

corretoras que considerassem adequadas. 

 

A iniciativa sub judice desdobra-se em quatro artigos, correspondendo o primeiro ao 

objeto, o segundo à criação e descrição da aludida plataforma, o terceiro à 

regulamentação pelo Governo e o quarto e último à respetiva entrada em vigor.        

https://www.dgs.pt/servicos-on-line1/notific-sistema-nacional-de-notificacoes-de-incidentes-e-de-eventos-adversos.aspx
https://www.dgs.pt/servicos-on-line1/notific-sistema-nacional-de-notificacoes-de-incidentes-e-de-eventos-adversos.aspx
https://www.dgs.pt/home.aspx?cpp=1


________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 540/XIV/2.ª (IL) 
Comissão de Trabalho e Segurança Social (10.ª) 

 3 

 

 

NOTA TÉCNICA  

  

• Enquadramento jurídico nacional 

 

Na Constituição 1  estão reconhecidos alguns direitos às pessoas idosas, 

designadamente nos artigos 63.º 2 , 67.º 3  e 72.º 4 . Neste último, consagra-se um 

específico direito das pessoas idosas, ao qual correspondem determinadas imposições 

e obrigações estaduais. Neste domínio, as pessoas idosas «têm direito à segurança 

económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem 

a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social» 

(n.º 1), e, bem assim,  «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 ativa na vida da comunidade» (n.º 

2). 

 

«A política de terceira idade não deve basear-se apenas na prestação de apoios 

materiais (embora isso seja importante para a segurança económica e social das 

pessoas idosas), mas também na adoção de medidas sociais e culturais tendentes a 

superar o isolamento e a marginalização social (participação ativa na vida da 

comunidade, continuação da ligação ao local e colegas de trabalho depois da reforma, 

 
1 Todas as referências à Constituição são feitas para o portal da Assembleia da República, salvo indicação 

em contrário. 
2 «Todos têm direito à segurança social» (n.º 1).  
«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» (n.º 3). 
Todo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das pensões de velhice e invalidez, 
independentemente do sector de atividade em que tiver sido prestado» (n.º 4).  

«O Estado apoia e fiscaliza, nos termos da lei, a atividade e o funcionamento das instituições particulares 

de solidariedade social e de outras de reconhecido interesse público sem carácter lucrativo, com vista à 
prossecução de objetivos de solidariedade social» (n.º 5).  
3 No âmbito da proteção da família, incumbe ao Estado «promover a criação e garantir o acesso a uma rede 
nacional de creches e de outros serviços e equipamentos sociais de apoio à família, bem como uma política 
de terceira idade» [alínea b) do n.º 2]. 
4 «As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e convívio familiar e 

comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização 
social» (n.º 1). 
«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 ativa na 
vida da comunidade» (n.º 2). 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art63
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art67
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art72
http://www.parlamento.pt/
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criação de clubes culturais nos centros de terceira idade, organização de trabalho 

coletivo nos lares de idosos, etc.)5.» 

 

A partir de 1978, verifica-se que a proteção social aos idosos, por parte do Estado, não 

se restringe apenas ao apoio económico sob a forma de prestações pecuniárias, de 

modo a garantir as condições mínimas de sobrevivência. Efetivamente, começou a 

denotar-se uma preocupação, até então praticamente inexistente, em desenvolver 

infraestruturas de apoio ao idoso que favorecessem a sua integração e participação na 

sociedade. 

 

No desenvolvimento dos preceitos constitucionais acima referidos, foi aprovada a nova 

Lei de Bases do Sistema de Segurança Social, através da Lei n.º 4/2007, de 16 de 

janeiro6, cuja estrutura do sistema inclui os subsistemas de ação social, de solidariedade 

e de proteção familiar.  

 

Nos termos da lei de bases, a ação social visa prevenir e reparar situações de carência 

e de desigualdade socioeconómica, de dependência, exclusão ou vulnerabilidade 

sociais, integrar e promover as pessoas ao nível da comunidade e desenvolver as 

respetivas capacidades, bem como assegurar especial proteção aos grupos mais 

vulneráveis (crianças, jovens, pessoas com deficiência, idosos e outras pessoas em 

situação de carência económica ou social), intervindo em domínios fundamentais como: 

(i) os serviços e equipamentos sociais; (ii) os programas de combate à pobreza, 

disfunção, marginalização e exclusão sociais; (iii) as prestações pecuniárias de carácter 

eventual; (iv) e as prestações em espécie. 

 

Conforme prevê o disposto no artigo 31.º da presente lei, «a  ação social é desenvolvida 

pelo Estado, pelas autarquias e por instituições privadas sem fins lucrativos, de acordo 

com as prioridades e os programas definidos pelo Estado», bem como a «criação e o 

acesso aos serviços e equipamentos sociais são promovidos, incentivados e apoiados 

 
5 Canotilho, J.J. Gomes e Moreira, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.ª edição revista, 
Coimbra Editora, pág. 360. 
6 Alterada e republicada pela Lei n.º 83-A/2013, de 30 de dezembro. Diploma retirado do sítio na Internet 
do Diário da República Eletrónico (DRE). Todas as referências legislativas são feitas para o portal oficial do 
Diário da República Eletrónico, salvo indicação em contrário. 
 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/66738585/202010241538/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/66738585/202010241538/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/66738585/202010241538/66803490/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/file/a/423711
https://dre.pt/
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pelo Estado», envolvendo, sempre que possível, «a participação e a colaboração dos 

diferentes organismos da administração central, das autarquias locais, de instituições 

públicas e das instituições particulares de solidariedade social7  e outras instituições 

privadas de reconhecido interesse público». 

 

Ainda no quadro da ação social prevista na Lei Geral de Segurança Social, foi aprovado 

o Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março8, que define o regime de licenciamento e de 

fiscalização da prestação de serviços e dos estabelecimentos de apoio social9, em que 

sejam exercidas atividades e serviços do âmbito da segurança social relativos a 

crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como os destinados 

à prevenção e reparação das situações de carência, de disfunção e de marginalização 

social, estabelecendo ainda o respetivo regime sancionatório. 

 

O presente decreto-lei inclui no seu âmbito de aplicação sociedades ou empresários em 

nome individual; instituições particulares de solidariedade social ou instituições 

legalmente equiparadas; e entidades privadas que desenvolvam atividades de apoio 

social. 

 

Os serviços de apoio a pessoas idosas são desenvolvidos, nomeadamente, pelo centro 

de convívio, centro de dia, centro de noite e estruturas residenciais para pessoas idosas. 

Em matéria de fiscalização, compete aos serviços do Instituto da Segurança Social, I. 

P. (ISS), sem prejuízo da ação inspetiva dos organismos competentes, desenvolver 

ações de fiscalização dos estabelecimentos e desencadear os procedimentos 

respeitantes às atuações ilegais detetadas, bem como promover e acompanhar a 

execução das medidas propostas. 

 
7 O Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 
14 de novembro, e pela Lei n.º 76/2015, de 28 de julho, aprovou o Estatuto das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS). O sítio da Internet da Segurança Social disponibiliza informação relativa ao 
Estatuto. 
8 Alterado e republicado pelos Decretos-Leis n.ºs 99/2011, de 28 de setembro e 33/2014 de 4 de março 
9 Para efeitos do presente decreto-lei, «consideram-se de apoio social os estabelecimentos em que sejam 
prestados serviços de apoio às pessoas e às famílias, independentemente de estes serem prestados em 
equipamentos ou a partir de estruturas prestadoras de serviços, que prossigam os seguintes objetivos do 
sistema de ação social: (i) a prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade 
socioeconómica, de dependência e de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais; (ii) a integração e 
promoção comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respetivas capacidades;  (iii) a especial 
proteção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, pessoas com deficiência e 
idosos». 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114999082/202010250119/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
http://www.seg-social.pt/iss-ip-instituto-da-seguranca-social-ip
http://www.seg-social.pt/iss-ip-instituto-da-seguranca-social-ip
https://dre.pt/application/file/a/311487
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/69750593/202005281446/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/69750593/202005281446/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/conteudo/69879421
http://www.seg-social.pt/instituicoes-particulares-de-solidariedade-social-registo
https://dre.pt/application/conteudo/671204
https://dre.pt/application/conteudo/572157


________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 540/XIV/2.ª (IL) 
Comissão de Trabalho e Segurança Social (10.ª) 

 6 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Verificando-se qualquer infração (de natureza contraordenacional) a normas sujeitas à 

fiscalização da respetiva autoridade administrativa (Instituto da Segurança Social), 

sancionada com coima, é aplicável, com as devidas adaptações, o regime processual 

aprovado pela Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro, na sua redação atual, que 

estabelece o regime jurídico do procedimento aplicável às contraordenações laborais e 

de segurança social. 

 

Nos termos do previsto no referido decreto-lei, as condições técnicas de instalação e 

funcionamento dos serviços e estabelecimentos de apoio social são objeto de 

regulamentação específica. Assim, foi publicada a Portaria n.º 67/2012, de 21 de março, 

que define as condições de organização, funcionamento e instalação a que devem 

obedecer as estruturas residenciais para pessoas idosas. 

 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) constitui-se como uma resposta 

social, desenvolvida em equipamento, destinada a alojamento coletivo, num contexto 

de «residência assistida», para pessoas com mais de 65 anos que, por razões familiares 

de dependência, isolamento, solidão ou insegurança, não podem permanecer na sua 

residência, ou outras em situação de maior risco de perda de independência e/ou de 

autonomia que pretendem integração em estrutura residencial, podendo aceder a 

serviços de apoio biopsicossocial, orientados para a promoção da qualidade de vida e 

para a condução de um envelhecimento sadio, autónomo, ativo e plenamente integrado. 

 

A estrutura residencial oferece um conjunto de serviços diversificados aos utentes, 

nomeadamente alimentação adequada às necessidades dos residentes, respeitando as 

prescrições médicas, cuidados de enfermagem, bem como o acesso a cuidados de 

saúde, cuidados de higiene pessoal, tratamento de roupa, administração de fármacos, 

quando prescritos, acompanhamento a serviços externos, etc., promovendo também a 

socialização com outros utentes, colaboradores, voluntários e pessoas da comunidade. 

 

O funcionamento da estrutura residencial está sujeito a acompanhamento, avaliação e 

fiscalização por parte dos serviços competentes do Instituto da Segurança Social, I. P. 

(ISS). 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107674790/202010252133/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/conteudo/553657
http://www.seg-social.pt/iss-ip-instituto-da-seguranca-social-ip
http://www.seg-social.pt/iss-ip-instituto-da-seguranca-social-ip
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Neste contexto, sendo o âmbito de intervenção a prestação de serviços sociais para 

pessoas idosas e em concreto a resposta estrutura residencial, o Manual de processos-

chave estrutura residencial para idosos10 apresenta um conjunto de regras relativas a 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI). 

 

O Governo 11  defende que «no atual contexto é essencial alargar e qualificar as 

respostas e os equipamentos sociais». Neste domínio, aprovou um conjunto de medidas 

extraordinárias e de caráter urgente para o setor social e solidário, em razão da situação 

epidemiológica do novo coronavírus — COVID-19, tendo em vista apoiar as instituições 

particulares de solidariedade social e entidades equiparadas. Neste âmbito, é criada e 

regulamentada, pela Portaria n.º 201-A/2020, de 19 de agosto, uma nova geração do 

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, denominado PARES 3.0.  

Pelo Despacho n.º 9952/2020, de 15 de outubro12, que aprova o aviso de abertura de 

candidaturas ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais - 3.ª 

Geração (PARES 3.0), é aberto concurso para reforço da capacidade de resposta, 

relativamente aos equipamentos estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI), 

serviço de apoio domiciliário, centro de dia, centro de atividades ocupacionais, lar 

residencial e residências autónomas, uma vez que se revela prioritário o investimento 

nestas respostas. 

 

O PARES 3.0 «é um instrumento determinante para alargamento da capacidade e 

qualificação das respostas sociais, contribuindo, por essa via, para o bem-estar e a 

melhoria das condições de vida dos cidadãos e das famílias, reforçando a capacidade 

instalada, contribuindo ainda para a criação de novos postos de trabalho no âmbito da 

economia social.» 

 

Na conferência de imprensa13 de atualização dos dados epidemiológicos, a Ministra da 

Saúde, Marta Temido, afirmou que «As estruturas residenciais para idosos são em 

Portugal uma das maiores preocupações face à sua vulnerabilidade especial. Desde o 

primeiro momento estabelecemos um conjunto de regras de articulação de diversos 

 
10 Editado pela Segurança Social. 
11 Cfr. XXII Governo Constitucional 
12 Publicado no Diário da República n.º 201/2020, Série II, de 15-10-2020. 
13 Realizada em 12 de agosto p.p. 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13652/gqrs_lar_estrutura_residencial_idosos_Processos-Chave/1378f584-8070-42cc-ab8d-9fc9ec9095e4
http://www.seg-social.pt/documents/10152/13652/gqrs_lar_estrutura_residencial_idosos_Processos-Chave/1378f584-8070-42cc-ab8d-9fc9ec9095e4
https://dre.pt/application/conteudo/140631220
https://dre.pt/application/conteudo/145438892
https://www.sns.gov.pt/noticias/2020/08/12/estruturas-residenciais-para-idosos/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22
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atores porque se trata de estruturas com tutela própria e com enquadramento privado 

ou social.»  

 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou a atualização da orientação 009/202014, que 

contempla os procedimentos para Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, 

Unidades de Cuidados Continuados Integrados da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados e outras respostas dedicadas a pessoas idosas. De acordo com a citada 

orientação 009/2020, na sua redação atual, «O impacto de COVID-19 (morbilidade e 

letalidade) é maior em pessoas com mais de 65 anos e/ou com comorbilidades. Os 

utentes dos Estabelecimentos de Apoio Social de carácter residencial/estruturas 

residenciais, de utilização temporária ou permanente (Estruturas Residenciais para 

Pessoas Idosas (ERPI), Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da 

Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) incluindo Cuidados Continuados 

Pediátricos, Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental e outras respostas 

sociais dedicadas a pessoas institucionalizadas, dependentes de terceiros nas 

atividades da vida diária, independentemente da tipologia, encontram-se numa situação 

de risco acrescido de maior disseminação da infeção por SARS-CoV-2, e foram 

considerados um grupo prioritário para vacinação contra a COVID-19, nos termos da 

Norma 002/2021 da Direção-Geral da Saúde (DGS). 

 

«Existem em Portugal 2.526 lares para idosos nos quais estão institucionalizadas 

99.234 pessoas e onde trabalham 60 mil profissionais»15.  

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 

 o projeto de lei aqui em apreço, serão igualmente discutidas na reunião plenária de 

sexta-feira, 14 de maio, as seguintes iniciativas sobre assunto idêntico ou conexo: 

 
14 Na sua versão mais recente, com a atualização de 17 de abril de 2021. 
15 Dados divulgados aquando da conferência de imprensa realizada em 12 de agosto p.p. 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Orientac%CC%A7a%CC%83o_009_2020_act_17_04_2021.pdf
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- Projeto de Resolução n.º 117/XIV/1.ª (CH) - «Assegurar o acesso a todos os idosos a 

uma de residências geriátricas»; 

- Projeto de Resolução n.º 687/XIV/2.ª (IL) - «Pelo estudo e fundamentação de políticas 

dirigidas à terceira idade, promoção do envelhecimento ativo e proteção de 

vulnerabilidades, incluindo violência contra pessoas idosas»; 

- Projeto de Resolução n.º 914/XIV/2.ª (PEV) - «Reforço das medidas de apoio aos 

idosos que vivem sozinhos ou isolados». 

 

Sobre tema semelhante, ainda que só parcialmente, baixou igualmente à 10.ª Comissão 

o Projeto de Resolução n.º 941/XIV/2.ª (NiJKM) - «Recomenda ao governo a vacinação 

urgente em todos os lares sem alvará e lares clandestinos, assim como a constituição 

de um Grupo de Trabalho com o objetivo de repensar o modelo de institucionalização 

de idosos», que, contudo, não se encontra agendado para a sobredita sessão plenária. 

 

Já nesta Legislatura, foram aprovados sobre matéria equivalente os seguintes projetos 

de resolução: 

- Projeto de Resolução n.º 618/XIV/1.ª (CDS-PP) - «Apoio às instituições do sector social 

e solidário que disponham de estrutura residencial para pessoas idosas no âmbito das 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do COVID-19», 

que deu origem à Resolução da Assembleia da República n.º 24/2021, de 1 de fevereiro;  

- Projeto de Resolução n.º 1180/XIV/2.ª (PS) - «Recomenda a adoção de medidas com 

vista à partilha de informação para o acompanhamento e regulação da atividade de 

Apoio Social para Pessoas Idosas sem Alojamento», que depois de aprovado, aguarda 

nesta data publicação em Diário da República.   

 

Em sentido contrário, foram rejeitadas em Plenário, a 8 de abril de 2020, as iniciativas 

que se elencam: 

- Projeto de Resolução n.º 327/XIV/1.ª (PAN) - «Recomenda a criação de respostas 

específicas, decorrentes do COVID-19, de acompanhamento da população idosa»; 

- Projeto de Resolução n.º 333/XIV/1.ª (PEV) - «Pelo reforço da proteção dos utentes à 

COVID-19 nos lares de idosos»; 

- Projeto de Resolução n.º 365/XIV/1.ª (NiJKM) - «Proteção dos Idosos do Vírus Sars-

Cov-2 em Lares de Terceira Idade (incluindo aqueles sem alvará)».  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44202
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45349
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45724
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45762
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45199
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a59334e54426d597a51774c5467774d6d59744e4446694d433034596a497a4c5759784e4456685a44426a4e6a5130595335775a47593d&fich=6750fc40-802f-41b0-8b23-f145ad0c644a.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110632
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44588
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44595
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44638
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Sobre a temática das estruturas residenciais para pessoas idosas, encontra-se em 

apreciação nesta Comissão a Petição n.º 21/XIV/1.ª - «Pela construção de uma estrutura 

residencial sénior pública em Odivelas», subscrita por CIPSO - Grupo de Cidadãos 

Pelos Seniores de Odivelas e outros, num total de 4160 assinaturas. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

Especificamente sobre o acolhimento domiciliário de pessoas idosas, foram 

apresentadas, na Legislatura anterior, as seguintes iniciativas: 

 

- Projeto de Resolução n.º 395/XIII/1.ª (BE) - «Recomenda a elaboração de um estudo 

e de um manual de boas práticas para os lares de idosos, o reforço da fiscalização por 

parte da Segurança Social a estas instituições e o reforço das respostas públicas ao 

nível dos cuidados continuados e do apoio domiciliário a idosos», rejeitado a 5 de janeiro 

de 2018; 

- Projeto de Resolução n.º 887/XIII/2.ª (PSD) - «Recomenda ao Governo a presença 

obrigatória de nutricionistas/dietistas nas instituições do Setor Social e Solidário que 

prestam cuidados a idosos», aprovado e publicado como Resolução da Assembleia da 

República n.º 253/2018, de 9 de agosto; 

- Projeto de Resolução n.º 1305/XIII/3.ª (PEV) - «Recomenda ao Governo o reforço da 

fiscalização aos lares de idosos para garantir a dignidade dos utentes», que resultou na 

Resolução da Assembleia da República n.º 93/2018, de 6 de abril; 

- Projeto de Resolução n.º 1608/XIII/3.ª (PAN) - «Recomenda ao Governo a presença 

obrigatória de nutricionistas nas instituições que prestam cuidados a idosos», rejeitado 

a 17 de julho de 2018.   

 

Por outro lado, não se descortinou a existência de nenhuma petição sobre este assunto 

em pretéritas Legislaturas. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13388
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40514
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41411
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21169
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21169
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42151
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20734
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42613
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A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Deputado único representante do Partido 

Iniciativa Liberal (IL), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e 

do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República (Regimento), que 

consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força 

do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do 

Regimento, bem como dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do 

n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma 

designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve 

exposição de motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º 

do Regimento. 

 

Encontram-se igualmente respeitados os limites à admissão das iniciativas, previstos no 

n.º 1 do artigo 120.º do Regimento, uma vez que este projeto de lei define concretamente 

o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e parece não infringir 

princípios constitucionais, exceto quanto ao limite imposto pelo n.º 2 do artigo 167.º da 

Constituição e n.º 2 do artigo 120.º do Regimento, conhecido como lei-travão, que deve 

ser salvaguardado no decurso do processo legislativo.  

 

Com efeito, a iniciativa propõe a criação de uma plataforma online gratuita de denúncia 

de práticas irregulares ou ilegais em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, o 

que pode eventualmente envolver despesas adicionais para o Estado no ano económico 

em curso quando da aprovação da iniciativa, pelo que a norma de entrada em vigor 

poderá, por exemplo, ser alterada de modo a que os eventuais efeitos orçamentais 

apenas se produzam, ou que a sua entrada em vigor apenas ocorra com a publicação 

do Orçamento do Estado subsequente. 

 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 25 de setembro de 2020. Foi admitido e 

baixou na generalidade à Comissão de Trabalho e Segurança Social (10.ª) a 30 de 

setembro, por despacho de S. Exa. o Presidente da Assembleia da República, tendo 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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sido anunciado na sessão plenária desse mesmo dia. A sua discussão na generalidade 

está agendada para a reunião plenária de 14 de maio de 2021. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, de ora em diante designada como lei formulário, contém um conjunto de 

normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes 

em caso de aprovação da presente iniciativa. 

 

O título da presente iniciativa legislativa - «Criação de uma plataforma de notificação de 

práticas irregulares ou ilegais em Estruturas Residenciais para Idosos» - traduz o seu 

objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. Não 

obstante, em caso de aprovação, o título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal, 

em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. 

 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário.  

 

No que respeita ao início de vigência, o projeto de lei estabelece, no seu artigo 3.º que 

a sua entrada em vigor ocorrerá «no dia seguinte ao da aprovação da sua 

regulamentação», estando assim em conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º 

da lei formulário, que prevê que os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, 

não podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da 

publicação», sem prejuízo do anteriormente referido a propósito do cumprimento da 

norma travão.  

 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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A iniciativa estabelece, no seu artigo 3.º, a obrigação de «O membro do Governo 

responsável pela área da Segurança Social regulamentar a presente lei no prazo de 180 

dias». 

  

IV. Análise de direito comparado 

 

• Enquadramento no plano da União Europeia 

 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 3.º do Tratado da União Europeia, «A União 

combate a exclusão social e as discriminações e promove a justiça e a proteção sociais, 

a igualdade entre homens e mulheres, a solidariedade entre as gerações e a proteção 

dos direitos da criança». 

 

As políticas sociais constituem, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), um domínio de competência 

partilhada entre a União Europeia e os Estados-Membros, podendo, contudo, a União, 

nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do mesmo diploma, tomar iniciativas para garantir a 

coordenação das políticas sociais dos Estados-Membros. 

 

Acresce que o artigo 9.º do TFUE estatui que «na definição e execução das suas 

políticas e ações, a União tem em conta (…), a garantia de uma proteção social 

adequada, a luta contra a exclusão social (…)», sendo que o artigo 151.º do TFUE 

destaca a melhoria das condições de vida como um dos objetivos da União e dos 

Estados-Membros, de modo a assegurar uma proteção social adequada e a luta contra 

as exclusões. 

 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia dispõe no seu artigo 25.º, sob a 

epígrafe «Direitos das pessoas idosas», que «A União reconhece e respeita o direito 

das pessoas idosas a uma existência condigna e independente e à sua participação na 

vida social e cultural», estabelecendo o n.º 1 do seu artigo 34.º que «a União reconhece 

e respeita o direito de acesso às prestações de segurança social e aos serviços sociais 

que concedem proteção em casos como a (…) dependência ou velhice, (…)de acordo 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf
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com o direito comunitário e as legislações e práticas nacionais», e o n.º 3 que «A fim de 

lutar contra a exclusão social e a pobreza, a União reconhece e respeita o direito a uma 

assistência social (…) destinadas a assegurar uma existência condigna a todos aqueles 

que não disponham de recursos suficientes, de acordo com o direito comunitário e as 

legislações e práticas nacionais». 

 

Por sua vez, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais consagra, no Princípio 14.º, que 

«Qualquer pessoa que não disponha de recursos suficientes tem direito a prestações 

de rendimento mínimo adequadas que lhe garantam um nível de vida digno em todas 

as fases da vida, bem como a um acesso eficaz a bens e serviços de apoio», e no 

Princípio 15.º b), que «Todas as pessoas na velhice têm direito a recursos que lhes 

garantam uma vida digna».  

 

Na sua Comunicação de 2001, intitulada «O futuro dos cuidados de saúde e dos 

cuidados para as pessoas idosas: garantir a acessibilidade, a qualidade e a viabilidade 

financeira», a Comissão refere que os sistemas nacionais de cuidados de saúde 

enfrentam três grandes desafios comuns: envelhecimento da população europeia, 

cuidados de saúde cada vez mais eficientes, mas igualmente mais dispendiosos e um 

maior nível de exigência por parte dos pacientes. Face a estes desafios, a Comissão 

propôs três objetivos a longo prazo: o acesso aos cuidados de saúde para todos, um 

elevado nível de qualidade da oferta de cuidados de saúde e a viabilidade financeira 

dos sistemas nacionais de saúde.  

 

Em dezembro de 2011, a Comissão Europeia lançou a sua primeira Parceria de 

Inovação para um Envelhecimento Ativo e Saudável, com o objetivo principal de duplicar 

o número de anos de vida saudável na Europa até 2020, estabelecendo o Plano de 

Execução Estratégica da Parceria (PEE) três linhas de ação: grupos de ação, sítios de 

referência e um mercado digital para ideias inovadoras.  

 

Além disso, o Ano Europeu de 2012 foi dedicado à promoção do envelhecimento ativo 

com base da solidariedade entre gerações, sendo desenvolvidos pelo Comité de 

Proteção Social e pelo Comité do Emprego os princípios orientadores para o 

envelhecimento ativo.  O Comité de Proteção Social procura estudar formas de prestar 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52001DC0723&qid=1603195721919
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52001DC0723&qid=1603195721919
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52001DC0723&qid=1603195721919
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_13_633
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_13_633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52012DC0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52012DC0083
https://ec.europa.eu/eip/ageing/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1062&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115&langId=pt
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2017468%202012%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2017468%202012%20INIT
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cuidados adequados e sustentáveis a longo prazo, através do investimento em cuidados 

preventivos, reabilitação, ambientes favoráveis à idade e outras formas de prestação de 

cuidados que se ajustem melhor às necessidades das pessoas e às capacidades 

existentes. Na sua Resolução relativa ao relatório sobre a implementação, os resultados 

e a avaliação global do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre 

as Gerações, 2012, o Parlamento Europeu recomenda, nomeadamente, «a todos os 

Estados-Membros que, através dos seus sistemas de segurança social promovam e 

potenciem infraestruturas geriátricas (lares, centros de dia e apoio domiciliário) públicas 

e de qualidade, em que o idoso seja visto como um agente ativo e não como um agente 

passivo nas iniciativas em que participa, bem como exorta a Comissão a adotar um 

plano de ação sobre maus-tratos a pessoas idosas. Ademais, congratula-se com o facto 

de o envelhecimento ativo e saudável ser uma das prioridades de investimento do Fundo 

Social Europeu para ao período de programação 2014-2020, tal como consta do 

Regulamento (UE) n.º 1381/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 

dezembro de 2013». Este regulamento «cria o Programa “Direitos, Igualdade e 

Cidadania” para o período de 2014 a 2020» e visa proteger e promover os direitos e 

liberdades específicos de que gozam as pessoas por força das leis da UE, através, 

designadamente, do financiamento de projetos que procuram apoiar a aplicação do 

princípio da não discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 

convicções, deficiência, idade ou orientação sexual, conforme inscrito na Carta dos 

Direitos Fundamentais da UE. 

 

Por sua vez, a Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo16, adotada em 2010, assumiu, como objetivo comum na luta contra a pobreza 

e a exclusão social, a redução em 25 % do número de europeus que vivem abaixo do 

limiar de pobreza, retirando, assim, mais de 20 milhões de pessoas da pobreza até 

2020. De entre as iniciativas que a Comissão lançou ao abrigo da Estratégia Europa 

2020, destacam-se a Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social17 e o 

seu Livro Branco sobre Pensões adequadas, seguras e sustentáveis.18  

 
16 COM(2010) 2020 final COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO EUROPA 2020 Estratégia para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
17 COM(2010) 758 final COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, 
AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES Plataforma Europeia 
contra a Pobreza e a Exclusão Social: um quadro europeu para a coesão social e territorial  
18 COM(2012) 55 final LIVRO BRANCO Uma agenda para pensões adequadas, seguras e sustentáveis 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=792
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1603195721919&uri=CELEX:52015IP0309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1603195721919&uri=CELEX:52015IP0309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1603195721919&uri=CELEX:52015IP0309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013R1381
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8d8026dc-d7d7-4d04-8896-e13ef636ae6b.0013.02/DOC_5
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8d8026dc-d7d7-4d04-8896-e13ef636ae6b.0013.02/DOC_5
https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.3.9.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52012DC0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=PT
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0758_/com_com(2010)0758_pt.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0758_/com_com(2010)0758_pt.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0758_/com_com(2010)0758_pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52012DC0055
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A Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social foi concebida para criar 

uma parceria entre diferentes grupos da sociedade, incluindo os governos nacionais, as 

instituições da União Europeia (UE), as autoridades regionais e locais, as ONG e as 

pessoas que vivem na pobreza, com o objetivo de desenvolver abordagens em todos 

os domínios relacionados com a inclusão social, neles se incluindo o acesso a serviços 

básicos e proteção social, em particular no contexto do envelhecimento da população e 

do aumento da exclusão social. 

 

Por sua vez, o Livro Branco da UE sobre as pensões sugere medidas para ajudar os 

Estados-Membros a assegurarem pensões adequadas, de uma forma sustentável e 

com custos aceitáveis: incentivando as pessoas a trabalharem mais tempo e a 

pouparem mais para a sua pensão e melhorando a relação custo-eficácia e a segurança 

destas poupanças. 

 

No que concerne a instrumentos de financiamento e auxílio da UE: 

• o Fundo Social Europeu. constitui uma das principais ferramentas 

destinadas a promover a inclusão social e a combater a pobreza. 

• O Programa para o Emprego e a Inovação Social 19(EaSI) proporciona 

financiamento a nível da UE com o objetivo de garantir uma proteção 

social adequada e digna, promover o emprego de elevada qualidade e 

sustentável e combater a discriminação, a exclusão social e a pobreza.  

• O Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAD)20,  

apoia as ações dos Estados-Membros destinadas a prestar assistência 

material, em conjugação com medidas de inclusão social, às pessoas 

mais carenciadas. 

• O Fundo Social Europeu Mais (FSE+) (2021-2027), apresentado em 

maio de 2018 pela Comissão com o objetivo de contribuir para uma 

Europa mais social e concretizar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 

 
19 REGULAMENTO (UE) N.º 1296/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 11 de dezembro de 2013 

que cria um Programa da União Europeia para o Emprego e a Inovação Social ("EaSI") e que altera a Decisão n.o 
283/2010/UE que estabelece um Instrumento de Microfinanciamento Europeu Progress para o Emprego e a Inclusão 
Social. 
20 REGULAMENTO (UE) N.º 223/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 11 de março de 2014 
relativo ao Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais carenciadas. 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.3.9.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52012DC0055
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_social_fund.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:PT:PDF
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/MEMO_18_3922
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32014R0223
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consiste num financiamento de 101,2 mil milhões de euros. O FSE+ irá 

investir em três grandes áreas: educação, formação e aprendizagem ao 

longo da vida; eficácia dos mercados laborais e igualdade de acesso a 

empregos de qualidade; inclusão social, saúde e combate à pobreza. O 

FSE + incorporará o FSE, o FEAD, o EaSI, e o Programa «Saúde». 

 

Em 2020, o Comité da Regiões emitiu Parecer sobre «Envelhecimento ativo e 

saudável», em que, nomeadamente, defende a elaboração de um programa de saúde 

pública sólido, expressa o seu apoio à Parceria Europeia de Inovação no domínio do 

Envelhecimento Ativo e Saudável, e propõe que nos seus programas de ordenamento 

do território, os órgãos do poder local e regional incluam o desenvolvimento de 

ambientes adequados para as pessoas idosas, a vida independente, os cuidados de 

proximidade e a acessibilidade. 

 

No âmbito da crise provocada pela doença COVID-19, a Agência dos Direitos 

Fundamentais da UE publicou o seu terceiro relatório sobre as implicações das medidas 

que os Estados-Membros implementaram para proteger a saúde pública durante a 

pandemia e examina os seus impactos nos direitos fundamentais, nomeadamente das 

pessoas idosas, e realça a necessidade de uma abordagem baseada nos direitos à 

medida que os Estados-Membros preparam as suas estratégias de saída da crise21. 

 

Por último, mencione-se ainda que, no seguimento das metas fixadas no Plano de ação 

sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e da Conferência de Alto Nível organizada 

pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, foi adotada pelos 

Estados-Membros a 8 de maio de 2021 a Declaração do Porto sobre questões sociais, 

que neste âmbito sublinha o esforço «em reduzir as desigualdades, em defender 

salários justos, bem como em lutar contra a exclusão social e a pobreza, perseguindo o 

objetivo de combater a pobreza infantil e os riscos de exclusão dos grupos sociais 

particularmente vulneráveis, como os desempregados de longa duração, os idosos, as 

 
21 O Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da COVID-19 tem por objetivo 
formular recomendações para os Estados-Membros, definindo uma abordagem coordenada a nível da UE 
visando o levantamento gradual das medidas de confinamento para retomar a vida comunitária e relançar 
a economia, tendo por base três princípios fundamentais: o aconselhamento científico, a coordenação e a 
solidariedade.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0015&qid=1603195721919&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0015&qid=1603195721919&from=PT
https://fra.europa.eu/en/news/2020/respect-older-peoples-rights-when-exiting-covid-19-pandemic
https://fra.europa.eu/en/news/2020/respect-older-peoples-rights-when-exiting-covid-19-pandemic
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-june-1
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_pt
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.126.01.0001.01.POR
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pessoas com deficiência e as pessoas sem abrigo», assim como se salienta «a 

importância de acompanhar de perto, inclusivamente ao mais alto nível, os progressos 

alcançados na aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e das grandes metas da 

UE para 2030».     

 

• Enquadramento internacional  

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países: Alemanha, França e 

Inglaterra. 

 

ALEMANHA 

 

Na Alemanha estão disponíveis diversos tipos de apoio para as pessoas que deles 

carecem, em especial os idosos, incluindo soluções alternativas de habitação (por 

exemplo, partilha de apartamentos por idosos, casas intergeracionais, habitações 

apoiadas com assistência domiciliária); cuidados em casa prestados por familiares e/ou 

serviços de apoio domiciliário, em ambulatório; internamento parcial (cuidados 

institucionais diurnos ou noturnos); internamento (lares); unidades de cuidados 

paliativos. As instituições que prestam estes cuidados e serviços de apoio podem ser 

públicas (por exemplo geridas pelas cidades ou autoridades locais) ou privadas, com ou 

sem fins lucrativos 22. 

 

Como explicado no portal do ministério da saúde federal23, os lares podem ser de um 

de três tipos - Altenwohnheim (residências de idosos), Altenheim (casas de repouso) e 

Pflegeheim (lares de idosos) – ou ainda uma combinação dos vários tipos. 

 

Nas residências de idosos (Altenwohnheim), os residentes vivem de forma 

relativamente independente em pequenos apartamentos com suas próprias cozinhas, 

sendo também possível fazer as refeições na companhia dos outros residentes. As 

casas de repouso (Altenheim) garantem aos idosos que já não podem conseguem gerir 

 
22 Cfr. dossier da Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar sobre os apoios sociais a idosos num 
conjunto alargado de países. 
23 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflegeimheim.html. 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/Apoios_Sociais_Idosos.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflegeimheim.html
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a sua casa de forma independente cuidados de enfermagem e apoio doméstico. 

Também neste caso os residentes costumam viver em pequenos apartamentos ou 

apartamentos independentes. Nos lares de idosos (Pflegeheim), os residentes 

geralmente moram em quartos individuais ou duplos, sendo garantidos cuidados de 

enfermagem e domésticos. 

 

Esta realidade é regulada, a nível federal, pela Heimgesetz (lei dos lares de idosos, 

disponível apenas em alemão), que prevê os principais requisitos que os lares têm de 

cumprir, inspeções periódicas (em regra anuais – cfr § 15) a que estão sujeitos e 

consequências em caso de não cumprimento das regras definidas (§ 16 e seguintes), 

sendo desenvolvida por regulamentação a nível estadual. 

 

Nas pesquisas realizadas não se localizou a previsão de um mecanismo idêntico ao 

proposto na iniciativa legislativa objeto da presente nota técnica. Eventuais queixas 

relativas a lares podem ser apresentadas junto dos centros de apoio aos consumidores 

(que existem a nível federal e dos Estados), das entidades incumbidas da fiscalização 

dos lares, ao nível dos Estados e de entidades não governamentais sem fins lucrativos 

que atuam na área dos cuidados a idosos como a Bundesinteressenvertretung für alte 

und pflegebetroffene Menschen e.V. (BIVA), como pode ler-se nesta página do centro 

federal de apoio ao consumidor dedicada a esclarecer o que pode ser feito em caso de 

problemas em/com lares de idosos. 

 

FRANÇA 

Em França existem várias soluções de alojamento para as pessoas idosas: 

• Em alojamentos independentes com serviços [residências autónomas, lares, 

condomínios com serviços, alojamento agrupado solidário (habitat regroupé solidaire), 

habitação em ambiente intergeracional]; 

• Em estabelecimentos hospitalares (Établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes- EHPAD e Unités de soins de longue durée -USLD); 

• Em acolhimento familiar.24 

 
24 Explicadas em detalhe no referido dossier sobre apoios sociais a idosos. 

https://www.biva.de/
https://www.biva.de/
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/Apoios_Sociais_Idosos.pdf
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Os lares ou as residências autónomas são maioritariamente geridos por instituições 

públicas ou sem fins lucrativos. 

 

A Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relativa à adaptação da sociedade ao 

envelhecimento, define o quadro jurídico das instituições e serviços para idosos 

dependentes, tendo alterado vários artigos do Code de l'action sociale et des familles, 

que dedica um capítulo às pessoas idosas (capítulo III do título I do livro I). 

 

Não se localizou a previsão de plataforma idêntica à proposta, contudo, tratando-se de 

maus tratos a idosos (ou pessoas dependentes) poderá ter interesse a existência de um 

número nacional, o n.º 3977 – que tem também uma plataforma online - https://3977.fr/. 

Mais informação sobre esta questão pode ser consultada no portal da administração 

francesa dedicado aos idosos - https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.  

 

REINO UNIDO (Inglaterra) 

 

Esta é uma matéria da esfera de competências de cada um dos países que integram o 

Reino Unido, apresentando-se abaixo informação apenas relativamente a Inglaterra.  

 

Em Inglaterra, as pessoas de idade que não possam ou não queiram manter-se nas 

suas casas podem ser alojadas num lar de idosos (care home) ou numa casa de saúde 

(nursing home). Os lares de idosos (care homes) prestam cuidados pessoais, como 

lavar, vestir, tomar remédios e ir à casa de banho, podendo também oferecer atividades 

sociais, como saídas/passeios. As casas de saúde (nursing homes) prestam cuidados 

pessoais e cuidados de enfermagem. Existem ainda lares de idosos que dão apoio 

especializado na demência (care home with dementia care) e residências de idosos que 

têm as valências dos lares e das casas de saúde (dual-registered care homes). Estas e 

outras informações são disponibilizadas no portal dedicado a pessoas idosas 

www.ageuk.org.uk, que também tem uma linha telefónica de apoio/aconselhamento a 

idosos - Age UK Advice Line. 

 

As instituições de acolhimento de idosos acima referidas são reguladas por uma 

comissão (Care Quality Commission – CQC), têm de ser registadas junto da mesma e 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031700731/2020-10-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074069/2020-10-23
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISCTA000006157553/#LEGISCTA000006157553
https://3977.fr/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.ageuk.org.uk/
https://www.ageuk.org.uk/services/age-uk-advice-line/
http://www.cqc.org.uk/
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estão sujeitas às suas inspeções, sendo os resultados dessas inspeções publicados no 

sítio da CQC. Contudo, esta comissão não investiga eventuais queixas individuais. Para 

tanto é competente o Provedor do apoio social e governo local (Local Government & 

Social Care Ombudsman), que disponibiliza no seu portal um formulário on-line para 

apresentação de queixas, sendo necessário registar-se para apresentar queixas por 

esta via. 

 

V. Consultas e contributos 

 

A presente iniciativa não foi submetida a consulta pública no momento da sua 

distribuição, por não versar sobre legislação do trabalho, conforme previsto nos artigos 

469.º e seguintes do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 13 de 

fevereiro, em especial do n.º 2 do artigo 469.º, podendo ainda assim a Comissão decidir 

promover a sua discussão pública, caso assim o entenda, na fase de apreciação na 

especialidade ou de nova apreciação na generalidade.  

 

Qualquer contributo espontâneo eventualmente recebido neste âmbito será 

disponibilizado na página eletrónica da Comissão destinada a outros contributos. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género 

 

O preenchimento pelos proponentes da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género. 

 

• Linguagem não discriminatória 

 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 

https://www.lgo.org.uk/
https://www.lgo.org.uk/
https://complaints.lgo.org.uk/
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202005112039/73775901/diploma/indice?q=codigo+trabalho
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202005112039/73775901/diploma/indice?q=codigo+trabalho
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34546475/view?q=codigo+trabalho
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIVLeg/10CTSS/Paginas/Outros-Contributos.aspx
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259533832596a686d4d4467304d5330345a6a686b4c5451314e474974595467335a69316d4d5464694e6a497a4d6a6b784e6d45756347526d&fich=6b8f0841-8f8d-454b-a87f-f17b6232916a.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259533832596a686d4d4467304d5330345a6a686b4c5451314e474974595467335a69316d4d5464694e6a497a4d6a6b784e6d45756347526d&fich=6b8f0841-8f8d-454b-a87f-f17b6232916a.pdf&Inline=true
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Resumo: Documento produzido pela Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar 

da Assembleia da República e que congrega as respostas ao questionário enviado, no 
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20 out. 2020]. Disponível na intranet da AR:<URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131985&img=1

7330&save=true>. 

Resumo: Este relatório contém descrição e análise das disposições nacionais de longo 

prazo e dos desafios que se avizinham no âmbito dos cuidados continuados para idosos 

(65 ou mais anos) em 35 países, incluindo Portugal. O documento fornece 

especificamente: a) uma breve descrição das principais características dos sistemas 

nacionais de cuidados continuados na Europa; b) uma análise dos quatro desafios dos 

sistemas nacionais de cuidados continuados e identificados nos 35 países em análise, 

a saber: 

 - Desafio no âmbito do acesso e adequação (devido ao subdesenvolvimento dos 

serviços de cuidados continuados formais com financiamento público e à falta de 

complementaridade entre os cuidados continuados fornecidos formal e informalmente); 

 - Desafio no âmbito da qualidade (pois as mudanças demográficas irão aumentar 

as tensões entre o volume de atendimento e sua qualidade); 

 - Desafio no âmbito do emprego (especialmente para mulheres, que muitas 

vezes são cuidadoras informais); 

- Um desafio de sustentabilidade financeira (vinculado ao envelhecimento da 

população e ao aumento dos gastos públicos com cuidados continuados). 
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NOTA TÉCNICA  

O relatório também identifica reformas nacionais destinadas a enfrentar esses desafios. 

Finalmente, apresenta uma breve visão geral dos indicadores nacionais de cuidados 

continuados. 


