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Florinda Veiga

De: Dina Silva <Dina.silva@cm-odemira.pt>
Enviado: 17 de junho de 2019 15:14
Para: Perguntas - Requerimentos
Assunto: Resposta ao Requerimento rq969/xiii/4ªal

Importância: Alta

Encarrega‐me a Sr.ª Vereadora do Pelouro de Ação Social, Dra. Deolinda Seno Luís de responder às questões 
colocadas sobre a Sinalização de Idosos, requeridas por vários senhores Deputados (n.º rq969/xiii/4ª al), conforme 
infra: 

 
 

Sinalização de Idosos a Viverem Sozinhos ou em Situação de Vulnerabilidade 
 
1.Estão os idosos residentes no seu concelho, e que vivem sozinhos e/ou isolados, 
sinalizados pela autarquia? Sim  
Se sim: 
1.1Quantos idosos moram sozinhos? 219 E, destes, quantos estão isolados? 101 
 
1.2.Quantos idosos moram acompanhados por outros idosos? Não temos dados disponíveis E, destes, 
quantos estão isolados? Não temos dados disponíveis 
 
2.Tem a autarquia algum tipo de apoio aos idosos que vivem sozinhos? A autarquia dá apoio através da 
Unidade Móvel de Saúde, Viver Ativo (Promoção da prática desportiva), Escolinha das Artes e neste 
momento, está em fase de construção um Contrato Local de Desenvolvimento Social, dedicado ao 
Envelhecimento, em cujo Plano de Ação vão estar contempladas ações para os idosos que vivem sozinhos. 
 
3.Tem a autarquia algum protocolo com as IPSS ou Misericórdias para o apoio aos 
idosos? Sim, tem um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia através da Unidade Móvel de Saúde e 
organiza em parceria com as entidades de Economia Social o Dia Internacional dos Idosos. 
 
4.Há falta de residências e lares da terceira idade no seu concelho? Os que existem são 
acessíveis à maioria dos idosos? Embora existam 8 Estruturas Residenciais para Idosos no Concelho, a 
resposta é insuficiente uma vez que existem listas de espera, considerando a extensão do território, a 
percentagem de população idosa (26%). 
 
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? Sim. Existe o Programa da GNR-Idosos em Segurança e no plano de ação do 
Contrato Local de Desenvolvimento Social vão estar contempladas medidas de acompanhamento aos idosos 
isolados. 
 
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? 
 
 
 
 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
Dina Silva 
Gabinete de Apoio ao Eleito Local 
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Praça da Republica 
7630 ‐ 139 Odemira 

 
E‐mail: dina.silva@cm‐odemira.pt 
Geral: +351 283 320 900 / Fax: +351 283 327 323 
www.cm‐odemira.pt 
 
Proteja o Ambiente! Só imprima este mail se for realmente necessário. 
Aviso de Confidencialidade: Este e‐mail e quaisquer ficheiros informáticos com ele transmitidos são confidenciais, podem conter informação privilegiada e 
destinam‐se ao conhecimento e uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem são dirigidos, não podendo o conteúdo dos mesmos ser alterado. Caso tenha 
recebido este e‐mail indevidamente, queira informar de imediato o remetente e proceder à destruição da mensagem e de eventuais cópias. 
 
 


