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Bom dia Exmos. Senhores,
Em resposta ao solicitado, anexa‐se a resposta do Município de Alcobaça ao requerimento com o n.º º
rq464 / xiii / 4ª al sobre Sinalização de idosos a viver sozinhos em casa e em situação de vulnerabilidade.
Com os melhores cumprimentos,

De: Joana Bartolo
Enviada: 28 de março de 2019 17:31
Para: CMA Geral <cma@cm‐alcobaca.pt>
Assunto: FW: Envio do(a) Requerimento rq464 / xiii / 4ª al

De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt <Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt>
Enviada: quinta‐feira, 28 de março de 2019 17:02
Para: Secretariado Gap <secretariado.gap@cm‐alcobaca.pt>
Assunto: Envio do(a) Requerimento rq464 / xiii / 4ª al
1

Inquérito
Sinalização de Idosos a Viver em Casa Isolados e em Situação de Vulnerabilidade

1. Estão os idosos residentes no concelho, e que vivem sozinhos e/ou isolados, sinalizados pela
autarquia?
Não, apenas há sinalização de situações pontuais que são encaminhadas.
2. Tem a autarquia algum tipo de apoio aos idosos que vivem sozinhos?
Apenas ações pontuais de atividades socioculturais, que promovem a socialização, como:
Passeios Seniores, desporto sénior, comemoração de datas relevantes como Carnaval, Santos
Populares, Magusto, etc..
3. Tem a autarquia algum protocolo com as IPSS ou Misericórdia para o apoio aos idosos?
A autarquia apoia as Instituições de apoio ao idoso do concelho na organização de atividades
socioculturais, lúdico-recreativas e sessões de esclarecimento.
4. Há falta de residências e lares da terceira idade no seu concelho? Os que existem são
acessíveis à maioria dos idosos?
O concelho enquadra-se na realidade nacional de falta de vagas em residências e lares da
terceira idade, sobretudo quando destinadas a idosos com carência económica.

5. Desenvolveu, ou tenciona desenvolver, ações de sensibilização para que os idosos do seu
concelho adotem comportamento de segurança que permitam reduzir o risco de tornarem
vítimas de crime?
No concelho a GNR e a PSP realizam frequentemente ações de sensibilização junto dos idosos
com vista à adoção de comportamentos de segurança.

6. Caso a autarquia não tenha sinalizados os idosos a viver sozinhos e/ou isolados, qual a
razão? Tenciona efetuar essa sinalização? Se sim, quando?
A dimensão (408,14 km² de área) do concelho dificulta a sinalização de todos os idosos a
residirem sozinhos e /ou isolados. Há, no entanto, as Comissões Sociais de Freguesia que
permitem a identificação, por freguesia, das situações mais graves e, o Município de Alcobaça
é membro efetivo em todas as Freguesias.

Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários Senhores Deputados, registado
com o n.º rq464 / xiii / 4ª al sobre Sinalização de idosos a viver sozinhos em casa e em situação de vulnerabilidade.
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 dias.
Divisão de Apoio ao Plenário.
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