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A. Introdução 

O Cuidar Melhor é um projeto de intervenção que visa a inclusão e promoção dos direitos 

das pessoas com demência e o apoio e valorização de quem lhes presta cuidados. 

Resulta de uma iniciativa conjunta da Fundação Montepio, Fundação Calouste 

Gulbenkian, Associação Alzheimer Portugal e Instituto de Ciências da Saúde da 

Universidade Católica Portuguesa, à qual se associaram a empresa Sonae Sierra, a 

Companhia de Seguros Lusitania e os Municípios de Cascais, Oeiras e Sintra. 

Um dos objetivos deste projeto consistiu na elaboração de um diagnóstico social com 

vista a apurar o número de pessoas identificadas com demência em cada um dos 

referidos concelhos, através de uma recolha de dados junto dos equipamentos sociais 

que culminou na elaboração de um relatório e apresentação dos principais resultados 

numa Conferência Internacional que teve lugar em Novembro de 2014 na Fundação 

Calouste Gulbenkian. 

No âmbito da concretização deste objetivo, os parceiros decidiram ainda divulgar, 

discutir e enquadrar os resultados do diagnóstico no contexto português com um grupo 

de especialistas e interlocutores chave de diversas áreas (ver Anexo 1 – Lista de 

Participantes) e prestar, assim, um contributo para o alargamento da discussão da 

problemática das demências no nosso país (ver Anexo 2 – Programa). 

Para este efeito, realizou-se um workshop que teve como ponto de partida a análise do 

referido trabalho de campo efetuado e sistematizado pela Equipa do Projeto Cuidar 

Melhor e do qual se destacam os principais resultados (ver Anexo 3 – Apresentação de 

Resultados). 

   

Pessoas identificadas com 

demência/suspeita nos 

equipamentos sociais1 

Pessoas identificadas com 

demência/suspeita em 

Estruturas Residenciais para Idosos 

Pessoas identificadas com 

demência nos Cuidados de 

Saúde Primários (ACES) 

 

Tendo em conta estes resultados, propuseram-se um conjunto de medidas que permitam 

garantir a prestação de cuidados específicos e de qualidade a pessoas com demência.   

1. SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE para a problemática das demências, em 

particular no que respeita aos direitos das pessoas com demência e à importância 

do diagnóstico precoce, dirigida a diversos públicos-alvo; 

2. ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS através da revisão do normativo legal 

referente às condições de funcionamento das respostas, nomeadamente no que 

concerne a especificidades de natureza arquitetónica e recursos humanos 

                                                   
1 Estruturas Residenciais para Idosos, Centros de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário 

36% 50% 28% 
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(dimensão e qualificação da equipa), e da certificação da qualidade na prestação 

de cuidados a pessoas com demência; 

3. FORMAÇÃO CERTIFICADA SOBRE DEMÊNCIAS para dirigentes, técnicos e outros 

funcionários da área social e da saúde que prestam cuidados a estas pessoas e que 

inclua, entre outros temas, estratégias para lidar com os sintomas cognitivos e 

comportamentais da demência e a gestão da sobrecarga do cuidador profissional. 

A implementação destas medidas ganha particular relevância e urgência pelo facto de 

uma parte significativa dos utentes dos equipamentos sociais serem pessoas com 

demência, podendo chegar a constituir metade da população em Estruturas 

Residenciais. Além disso, assemelham-se a outras que constam de publicações prévias 

sobre questões relacionadas com a demência em Portugal, o que revela, infelizmente, 

que os progressos no âmbito da intervenção nesta área, ao longo dos últimos anos, têm 

sido poucos e de implementação morosa. Urge melhorar e acelerar este processo. 

 

B. Debate 
Partindo das conclusões do diagnóstico social e das medidas propostas, e com vista a 

estruturar o debate, sugeriu-se que as intervenções dos participantes se centrassem em 

três questões: a) identificação de necessidades, b) respostas de intervenção e c) 

implementação de uma política nacional. Solicitou-se ainda o preenchimento de um 

questionário para sistematizar a informação. Apresentam-se, de seguida, os resultados 

desse questionário e os principais pontos de vista defendidos pelos participantes.  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES 

 

A. Tendo em conta a sua experiência e atividade profissional, em que medida é que 

concorda com as necessidades identificadas no Relatório do Diagnóstico Social levado 

a cabo pelo projeto Cuidar Melhor? 

 

11,8
17,617,6 17,6

41,2

82,4

70,6

41,2

Sensibilização da

Comunidade

Adequação dos

Equipamentos Sociais

Formação Certificada sobre

Demências

Nada Pouco Bastante Totalmente
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B. Identifica outras necessidades nesta área de intervenção? 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realização de maior número de diagnósticos (muitos doentes ainda não 
estão formalmente diagnosticados; os médicos não investem mais no 
diagnóstico porque desconhecem as respostas existentes de apoio às 
pessoas com demências e aos seus cuidadores) 

• Diagnóstico atempado (o diagnóstico é frequentemente efetuado numa 
fase muito adiantada da doença) 

• Identificação do número de pessoas com demência atendidas em contexto 
hospitalar 

• Criação de levantamentos sistemáticos de pessoas com demência em 
situação de abandono nas grandes cidades a nível das freguesias 

• Conhecimento do problema da demência e das necessidades em cada 
fase da doença 

• Necessidade generalizada de formação para lidar com as alterações 
comportamentais da doença por parte dos funcionários das instituições, dos 
técnicos hospitalares, médicos e outro pessoal das áreas sociais e da saúde. 
As alterações comportamentais geram, muitas vezes, contenção física e 
outros abusos 

• Criação e regulamentação de serviços para alívio dos cuidadores familiares 
e para controlo de sintomas, em todos os municípios 

• Apoio aos cuidadores (formais e informais): prevenção do desgaste de quem 
cuida (os cuidadores de pessoas com demência estão sujeitos a uma 
enorme exaustão e em elevado risco de adoecer) 

• O apoio aos cuidadores deve acontecer ao longo de todo o percurso da 
doença, inclusivamente após a institucionalização da pessoa com 
demência 

• Valorização do papel do cuidador inclusive a nível fiscal 
• Legislação adequada que proteja e promova a saúde, bem-estar e 

qualidade de vida da pessoa com demência e dos seus cuidadores 
• Especial atenção para as situações de pessoas com demência que são 

cuidadoras de outras pessoas dependentes ou também com demência, e 
para as situações de pessoas com demência que vivem sem qualquer 
retaguarda, em situação de abandono, sobretudo nas grandes cidades 
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• Sistematização dos cuidados disponíveis para melhor compreender quais as 
necessidades reais 

• Desenvolvimento de um modelo de apoio: muitas das respostas ao 
problema atualmente são avulsas 

• Divulgação estruturada das soluções já existentes: as pessoas e os médicos 
não conhecem as respostas que existem atualmente na comunidade 

• Cruzamento de informação entre todas as instâncias que intervêm nesta 
área (saúde, instituições, etc.) 

• Criação de uma rede de respostas de acesso equitativo 
• Criação de uma resposta específica de intervenção para as situações de 

demência precoce 

• Identificação, junto dos doentes e dos seus familiares, das necessidades e 
prioridades de intervenção  

• Os cuidados não podem ser prestados em pacotes gerais: as pessoas têm 
necessidades diferentes consoante a fase da doença em que estão, a 
região do país onde vivem e a retaguarda social de que dispõem 

• Criação de instrumentos que permitam conhecer em profundidade as 
pessoas com demência 

• Melhoria da qualidade das respostas 
• Os doentes são, antes de tudo, pessoas: há que humanizar os serviços 
• Promoção do acesso das pessoas com demência a estruturas e programas 

pluridisciplinares na comunidade com atividades ligadas às artes plásticas, 
música, dança e atividades ao ar livre e de contacto com a natureza 

• Enfoque nos cuidados de fim de vida 

 

• Criação de políticas de apoio à família neste contexto 
• Reconhecimento da natureza prioritária do problema e do carácter 

transectorial do problema e das intervenções a implementar 
• Criação de recomendações de atuação 
• Definição da problemática das demências como uma prioridade nacional 
• Definição de um modelo de intervenção: não é consensual se o modelo 

deve pressupor o aumento do número de respostas especializadas ou o 
aumento do número de respostas integradas 

• Definição de fontes de financiamento: público, privado, central, local 
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2. RESPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 

C. Em função da sua experiência e atividade profissional, identifique as respostas de 

intervenção que considera adequadas: 

 

 

 

 

76,5

82,4

64,7

64,7

70,6

64,7

58,8

Gabinetes de Apoio

Serviços de Alívio

Grupos de Suporte

Locais de Encontro

Programas de Intervenção não-farmacológica

Serviços médicos especializados

Rede de equipamentos com acreditação

• Tornar o diagnóstico precoce uma prioridade 
• Tem de existir um acompanhamento após o diagnóstico 
• O facto de não existir cura e a eficácia do tratamento farmacológico ser 

reduzida, aumenta a importância da criação de outras respostas de 
intervenção junto das pessoas com demência e dos seus cuidadores 

• O papel do médico de família é importante neste contexto, porque 
referencia os doentes para as consultas de especialidade e acompanha a 
sua situação clínica 

• Os médicos poderão não ser os profissionais mais indicados para identificar 
as necessidades dos doentes e das famílias, “pois o seu olhar é direcionado 
para os sintomas” 

 

• Disponibilização de informação gratuita, acessível, pertinente e com valor 
heurístico  

• Realização de ações formativas (aos diferentes níveis institucionais: 
intervenção direta, técnicos e dirigentes) 

• Realização de programas educacionais para cuidadores familiares 
• Dignidade da pessoa com demência, sua representação legal e testamento 

vital  

• Os serviços devem estar perto das pessoas e articulados entre si, numa rede 
de respostas de proximidade que incluam os cuidados de saúde primários 

• No contexto da experiência que todos os municípios têm de trabalho em 
rede, disseminar as respostas já existentes e testadas no terreno 

• É importante conhecer o contexto em que as pessoas vivem (os serviços de 
proximidade devem contemplar visitas domiciliárias) 

• Os serviços de proximidade podem ajudar a adiar a institucionalização e a 
aliviar a sobrecarga do cuidador 

• Importa melhorar as condições das famílias enquanto prestadoras de 
cuidados 

• O número de serviços de alívio ao cuidador deve ser aumentado 
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3. IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA NACIONAL 

 

D. Enquanto representante de uma instituição, organismo ou entidade que atua direta 

ou indiretamente na área de intervenção das Demências, como é que avalia a urgência 

na implementação de uma política/estratégia nacional para as Demências: 

 

 

E. Na sua opinião, porque é que ainda não está implementada uma política nacional 

para as Demências (pode escolher várias opções): 

 

Outras:  

• Insuficiência de meios materiais e humanos 

• Falta de financiamento para implementação das medidas necessárias 

• Negação do problema 

• Desvalorização deste tipo de assuntos por terem uma representação social 

negativa 

• Existem outras prioridades 

 

  

65%

35%

Bastante

Totalmente

47,1

88,2

29,4

Desconhecimento da gravidade do

problema

Falta de vontade política

Falta de capacidade de resposta no terreno
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F. A quem cabe a tarefa de implementação de uma política nacional para as 

Demências (pode escolher várias opções): 

 

Outras:  

• A todos nós – pessoas, instituições, poder local, regional, central 

• Cabe a todos, em última instância, mas a responsabilidade máxima seria da tutela 

com a colaboração e complementaridade de todos os stakeholders, 

necessariamente 

• Tratando-se de uma problemática multidisciplinar, não há outra forma eficaz e 

eficiente de criar uma política que não a envolvência de todos os parceiros 

 

 

 

 

 

 

  

64,7

29,4

70,6

52,9

64,7

52,9

52,9

Estado - Administração Central

Estado - Administração Local

Estado - Administração Local integrada num

plano nacional

Cuidados de saúde primários e hospitalares

Instituto de Segurança Social

Entidades terceiro setor

Comunidade

• Papel decisivo das autarquias na implementação de soluções adaptadas a 
cada realidade: “ter demência em Trás-os-Montes ou em Lisboa exige 
soluções diferentes” 

• Necessidade de legislação que enquadre e requalifique as respostas 
existentes a nível local 

• Trabalho em parceria entre as áreas Social e da Saúde: a demência é uma 
problemática transversal que exige uma intervenção concertada para fazer 
face às necessidades das pessoas com demência e dos seus cuidadores  

• Apoio económico aos cuidadores 
• Políticas de apoio à família 
• As necessidades estão identificadas, falta agora alocar recursos, reforçar 

meios e implementar respostas atempadamente, para não se atuar na 
emergência 
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C. Conclusões 
 

1. CONCLUSÕES DOS PARTICIPANTES 

A. Inevitabilidade de um entendimento político/partidário para uma política 

nacional para as demências face à situação atual e à evolução previsível. 

B. Inexistência de reconhecimento pelo papel fundamental desempenhado pelas 

famílias que vivem o desafio permanente de conciliar a sua vida profissional com 

a vida pessoal e dentro desta de conciliar os diversos papéis: de filhos dos mais 

velhos e de pais dos mais novos. 

C. Necessidade de maior investimento nesta matéria, quer ao nível da 

literacia/promoção de competências dos cuidadores formais e informais, quer ao 

nível da melhoria da quantidade e qualidade das respostas, bem como na 

implementação de uma política nacional. Importância de respostas de 

proximidade envolvendo todos os interlocutores sociais. 

D. Muito trabalho já existe, bem feito, com mérito/esforço de muitas 

entidades/pessoas. Contudo, face à complexidade do problema e dimensões 

subjacentes, há ainda muito a fazer. Face ao prognóstico, é importante investir na 

prevenção: diagnóstico precoce e intervenção precoce para postergar a 

degradação (e consequências no sistema familiar/social da pessoa). É importante 

investir também na formação (aos diferentes níveis, desde logo nas formações 

iniciais dos técnicos, etc). É importante ainda colocar na “agenda política” este 

assunto e a urgência de acautelar os aspetos jurídicos associados às situações de 

demência e outras dimensões políticas – saúde e ação social (política de família, 

política específica para situações de demência). Continuar a investir na dimensão 

da cidadania: formação para o envelhecimento. 

E. A implementação de uma qualquer política nacional terá de basear-se em 

políticas regionais e locais, espelhando-se assim as diversas realidades do território. 

As respostas de intervenção deverão envolver-se de espaços adequados e de 

qualidade, proporcionando estimulação cognitiva e sensorial, assim como o 

desenvolvimento de um clima de bem-estar e, tanto quanto possível, em ligação 

com a natureza. Os media e outros “embaixadores” poderão tornar mais visível o 

tema. Sensibilizar organizações para parcerias, ainda que não da especialidade. 

F. Ainda não é clara a articulação entre serviços de saúde e sociais, nem o processo 

e percurso do diagnóstico ao cuidado e o papel dos vários intervenientes, mas vai 

havendo diálogo. 

G. Quem paga? Os vários parceiros (municípios, saúde, segurança social). Cada um 

é responsável por respostas complementares no âmbito desta problemática, com 

trabalho em rede e de proximidade: intervenções psico-educativas, gabinetes de 

apoio especializado (social, jurídico, psicológico e saúde), serviços de descanso 

do cuidador. 

H. Cuidar é direito e obrigação. Cuidar exige: um trabalho interdisciplinar e 

pluridisciplinar; o envolvimento de diferentes atores institucionais, públicos e 

privados; o diagnóstico precoce; a criação de uma linguagem comum; a criação 

de apoios para a família. 
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I. Há know-how – haja vontade de lhe dar concretização. 

J. As necessidades foram corretamente identificadas. As respostas de intervenção 

devem ser ajustadas à conjuntura atual das famílias. A aposta deve ser adequada 

às necessidades com cuidados da maior proximidade por forma a reduzir a 

institucionalização da pessoa com demência. Reajustar as instituições existentes 

com recursos técnicos/equipamentos adequados e recursos humanos com 

formação especializada. É urgente criar uma política dirigida à pessoa com 

demência e aos seus cuidadores. Implementar modelos com intervenções 

pluridisciplinares com envolvimento da pessoa com demência e sua família 

precocemente, enquanto a pessoa com demência tem capacidade de 

autodeterminação. Envolvimento de todas as parcerias no modelo a desenvolver. 

K. É importante: sensibilização e informação da comunidade; diagnóstico precoce; 

adequação dos cuidados ou do nível de cuidados à pessoa com demência e 

cuidador; enquadramento político nacional das respostas, da informação da 

comunidade, da rede social e equipamentos e de apoio legal/social às pessoas 

com demência e suas famílias; necessidade de formação a toda a rede social e 

da saúde (cuidados primários e hospitalares) em cuidados a pessoas com 

demência; necessidade de afetação de recursos devidamente definidos, 

nomeadamente económicos (“quem faz, como faz, como se avalia e com que 

dinheiro… quem o gere…”). 

L. Há convergência de ideias, isto é, necessidade de priorizar respostas para as 

famílias com doentes de demência. Há divergências conceptuais de como 

responder economicamente ao problema. É todavia necessário, muito 

claramente, dizer quais as necessidades, o que é que se quer; é necessário dizer 

que disponibilidades há. O Projeto Cuidar Melhor tem um papel importante nestas 

soluções e é muito relevante o trabalho já efetuado. Deve crescer… 

 

 

2. CONCLUSÕES DO ENCONTRO 

Dra. Paula Guimarães  

Devemos partir da frase do Prof. António Leuschner - “cuidar é absolutamente decisivo”- 

e da perspetiva da Prof. Maria Amália Botelho – “falamos de pessoas com doença e não 

de doentes”. 

As conclusões foram feitas a partir do projeto Cuidar Melhor, um projeto concreto, real, 

que foi implementado na sequência de uma discussão como esta. 

Foram validadas as respostas integradas, pluridisciplinares e de proximidade, que 

apostem no apoio aos cuidadores e na sua capacitação, na permanência da pessoa 

com demência no seu meio normal de vida e na promoção do diagnóstico precoce. 

Foram reiteradas as preocupações com: enquadramento jurídico; falta de formação; 

insuficiência de respostas; iliteracia em envelhecimento; importância do diagnóstico 

precoce; ética na intervenção. 
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Mas subsistem algumas interrogações fundamentais para os investidores sociais: 

• Que modelos?  

• Que promotores? 

• Como divulgar e disseminar um projeto como o Cuidar Melhor? 

• Que financiamento? Quem paga a sua transformação em atividade concreta?  

• Como se compaginam as respostas das políticas públicas com as respostas sociais das 

instituições privadas? 

• Quando vamos perceber que a resposta legal/enquadramento jurídico, seja qual for 

a lei em vigor, é um pressuposto de tudo o resto? 

• Para quando um tão necessário pacto de regime, independente dos programas 

político-partidários? 
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Programa  

 

14h00m Acolhimento  

14h15m Boas Vindas 
Luísa Valle 
Fundação Calouste Gulbenkian 

14h25m Contextualização do Tema 
Alexandre Castro Caldas 
Instituto de Ciências da Saúde - UCP 

14h40m 
Apresentação dos Resultados 

do Diagnóstico Social 
Isabel Sousa 
Equipa do Projeto Cuidar Melhor 

15h00m Debate 
Catarina Alvarez (moderadora) 
Coordenadora do Projeto Cuidar Melhor 

16h15m Intervalo (10m)  

16h25m Debate (cont.)  

17h30m 
Conclusões 
(preenchimento de questionário) 

Paula Guimarães 
Fundação Montepio 

18h00m Encerramento 
Maria do Rosário Zincke dos Reis 
Associação Alzheimer Portugal 
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Workshop 

Diagnóstico Social 

Questionário  

 

QUESTÃO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES  

A. Tendo em conta a sua experiência e atividade profissional, em que medida é que 

concorda com as necessidades identificadas no Relatório do Diagnóstico Social levado 

a cabo pelo projeto Cuidar Melhor? 

A.1 Sensibilização da Comunidade para a problemática  

 Nada  Pouco  Bastante  Totalmente 

A.2 Adequação dos equipamentos sociais 

 Nada  Pouco  Bastante  Totalmente 

A.3 Formação Certificada sobre Demências   

 Nada  Pouco  Bastante  Totalmente 
 

B. Identifica outras necessidades nesta área de intervenção?      Sim     Não 

Se sim, quais ? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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QUESTÃO 2 – RESPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

C. Em função da sua experiência e atividade profissional, identifique as respostas de 

intervenção que considera adequadas: 

 Gabinetes de apoio aos cuidadores de pessoas com demência        

 Serviços de alívio ao cuidador  

 Grupos de suporte para cuidadores 

 Locais de encontro dirigido a pessoas com demência e cuidadores familiares 

para informação, partilha de experiências e suporte mútuo 

 Programas de intervenção não-farmacológica para pessoas com demência, 

de eficácia comprovada, nomeadamente de Estimulação Cognitiva 

 Serviços médicos especializados (de fácil acesso) 

 Rede de equipamentos com acreditação de qualidade específica para 

demências (de fácil acesso) 

 

Outras   ________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

QUESTÃO 3 – IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA NACIONAL SOBRE DEMÊNCIAS 

D. Enquanto representante de uma instituição, organismo ou entidade que atua direta 

ou indiretamente na área de intervenção das Demências, como é que avalia a urgência 

na implementação de uma política/estratégia nacional para as Demências: 

 Nenhuma  Pouca  Bastante  Extrema 
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E. Na sua opinião, porque é que ainda não está implementada uma política nacional 

para as Demências (pode escolher várias opções): 

 Desconhecimento da gravidade do problema     

 Falta de vontade política 

 Falta de capacidade de resposta no terreno 

 

Outras:  ________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

F. A quem cabe a tarefa de implementação de uma política nacional para as 

Demências (pode escolher várias opções): 

□ Estado - Administração Central 

□ Estado - Admnistração Local 

□ Estado - Admnistração Local integrada num plano nacional 

□ Cuidados de saúde primários e hospitalares 

□ Instituto de Segurança Social (serviços centrais, centros distritais e 

serviços locais) 

□ Entidades do terceiro setor 

□ A comunidade (pessoas com demência, cuidadores familiares e 

profissionais, universidades, público em geral etc.) 
 

Outras:  ________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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CONCLUSÕES DOS PARTICIPANTES 

Face a tudo o que foi debatido neste workshop, quais as principais conclusões que retira? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Para efeitos de divulgação das conclusões deste Workshop Diagnóstico Social, autorizo 

que o meu comentário possa ser usado nos diversos meios de comunicação. 

 

Assinatura:  ____________________________________________________________________  

 

 


