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Resumo e Palavras-Chave 

A presente dissertação visa, em termos gerais, conhecer o processo de envelhecimento 

em meio rural, procurando perceber de que formas é possível aos idosos permanecerem no seu 

meio de referência com o contributo do SAD - Serviço de Apoio Domiciliário, numa perspetiva 

de Ageing in Place. 

No tocante ao enquadramento teórico, são abordadas as temáticas do envelhecimento 

demográfico; do envelhecimento ativo e da qualidade de vida nos meios rurais e urbanos; 

suporte social no envelhecimento; respostas sociais para pessoas idosas, com especial atenção 

para o SAD, e por último, o conceito inovador na realidade portuguesa, denominado de Ageing 

in Place. 

Tendo como território de análise, uma freguesia serrana do interior do Algarve (Portugal), 

o estudo utilizou como principais instrumentos de pesquisa o inquérito por questionário e a 

entrevista. Como resultados obtidos, destaca-se a vontade da população idosa estudada 

ambicionar permanecer no seu habitat de referência, desejo que é contrariado por aspetos como 

a ausência física do núcleo familiar de maior proximidade, em particular dos filhos; situação 

generalizada de pobreza desses idosos; dificuldades no acesso a bens e serviços essenciais ou 

ainda um défice a nível das condições habitacionais, situações que no seu conjunto impedem a 

concretização do conceito de ageing in place. 
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Envelhecimento e Qualidade de Vida; Suporte Social; Respostas Sociais para Pessoas Idosas; 

Serviço de Apoio Domiciliário; Serviço Social 



  

 

Abstrat  

         The present dissertation aims, in general terms, to know the aging process in rural areas, 

trying to understand how it is possible for the elderly to remain in their environment of reference 

with the contribution of SAD - Home Support Service, in a perspective of ageing in place. 

With regard to the theoretical framework, the themes of demographic aging are 

addressed; active aging and quality of life in rural and urban areas; social support in aging; 

social responses for the elderly, with special attention to SAD, and finally, the innovative 

concept in the Portuguese reality, Aging in Place. 

 Having as the territory of analysis, a mountain parish in the interior of the Algarve 

(Portugal), the study used as main research instruments the questionnaire survey and the 

interview. As results obtained, we highlight the desire of the elderly population studied to aspire 

to remain in their reference habitat, a desire that is contradicted by aspects such as the physical 

absence of the closest family nucleus, in particular the children; generalized situation of poverty 

of these elderly people; difficulties in accessing essential goods and services or even a deficit 

in terms of housing conditions, situations that as a whole prevent the realization of the concept 

of ageing in place. 

        

 

 

 

 

 

 

Keywords: Ageing in place; Aging; Active Aging, Aging and Quality of Life; Social 

Support; Social Responses for Elderly People; Home Support Service; Social Work 

 



  

 

Agradecimentos 

O alcançar desta etapa não teria sido possível sem o apoio e carinho dos meus pais, que 

sempre depositaram toda a credibilidade em mim e na concretização dos meus objetivos de 

vida. E com a vossa ajuda, pais, concretizei mais uma etapa. 

Agradeço a todos os professores de Mestrado, pelos ensinamentos e dedicação. 

Um especial agradecimento ao Professor Doutor Miguel da Conceição Bento, pela 

paciência e por toda a ajuda dada, sendo que para além de professor e orientador desta 

dissertação, colocou toda a dedicação ao longo do nosso trabalho. Sem dúvida um excelente 

profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Índice  

Índice de Quadros .................................................................................................. 5 

Índice de Tabelas ................................................................................................... 5 

Índice de Siglas ....................................................................................................... 8 

Introdução .............................................................................................................. 9 

I-Enquadramento teórico da investigação ......................................................... 13 

1-Envelhecimento demográfico .......................................................................... 13 

1.1-Envelhecimento .......................................................................................... 17 

1.2-Envelhecimento ativo e qualidade de vida ............................................... 21 

1.3-Envelhecer em meio rural ......................................................................... 24 

2-Suporte social no envelhecimento ................................................................... 27 

2.1-O cuidar informal ...................................................................................... 27 

2.2-As respostas sociais para pessoas idosas .................................................. 31 

2.2.1-O SAD nos territórios rurais ....................................................................... 35 

     2.2.2-SAD e Ageing in Place ........................................................................ 39 

II-O território da investigação ............................................................................ 44 

1-Um retrato transversal da freguesia de Alferce ......................................... 44 

III-Estrutura metodológica da investigação ...................................................... 47 

1-Modelo da investigação ................................................................................ 47 

2-Questões da investigação .............................................................................. 50 



  

 

3-Participantes – Universo e Amostra ............................................................ 51 

4-Instrumentos de Recolha e tratamento de dados ....................................... 52 

IV-Apresentação e discussão dos resultados da investigação .......................... 54 

Conclusão .............................................................................................................. 75 

Referências bibliográficas e outras fontes ......................................................... 80 

Apêndices .............................................................................................................. 85 

Anexos ................................................................................................................. 121 

 

 

Índice de Quadros 

Quadro Nº. 1 – Indicadores demográficos .................................................................. 13 

Quadro Nº. 2- Taxa Bruta de Natalidade ................................................................... 16 

Quadro Nº. 3– Esperança Média de Vida aos 65 anos .............................................. 17 

 

 

Índice de Tabelas  

Tabela 1 - Principais virtualidades e limitações e/ou riscos da resposta social de SAD

 .................................................................................................................................................. 36 

Tabela 2 - População residente por local de residência no ano de 2021 .................. 45 

Tabela 3 - Idade ............................................................................................................. 97 



  

 

Tabela 4 - Género .......................................................................................................... 97 

Tabela 5 – Estado Civil ................................................................................................. 98 

Tabela 6 – Com quem vive? ......................................................................................... 98 

Tabela 7 - Tem filhos? .................................................................................................. 98 

Tabela 8 - Em caso de ter filhos onde residem? ......................................................... 99 

Tabela 9 – Nível de rendimentos ................................................................................. 99 

Tabela 10 – A casa onde reside fica situada dentro da localidade de Alferce? ..... 100 

Tabela 11 – A casa onde reside está isolada da freguesia de Alferce? ................... 100 

Tabela 12 – A casa onde reside tem instalações sanitárias? ................................... 100 

Tabela 13 – As instalações sanitárias são adequadas ao seu nível de autonomia 

motora? ................................................................................................................................. 101 

Tabela 14 – A casa onde reside apresenta que nível de conservação? ................... 101 

Tabela 15 – A casa onde reside é servida por? ......................................................... 101 

Tabela 16 – Sente-se com autonomia física e psíquica para poder fazer o que gosta?

 ................................................................................................................................................ 102 

Tabela 17 – Como ocupa o tempo que tem disponível?........................................... 102 

Tabela 18 – Acha que viver numa zona rural é bom para si? ................................ 103 

Tabela 19 – Acha que viver numa zona rural é bom para si? Se sim, diga porquê?

 ................................................................................................................................................ 103 

Tabela 20 - Acha que viver numa zona rural é bom para si? Se não, diga porquê?

 ................................................................................................................................................ 104 



  

 

Tabela 21 - De todas as necessidades, e mesmo considerando o apoio do SAD, o que 

sente mais falta? ................................................................................................................... 104 

Tabela 22 – De todas as necessidades, e mesmo considerando o apoio do SAD, o que 

sente mais falta? Outras situações, quais? ......................................................................... 105 

Tabela 23 – Qual/ qual o/os motivos que levaram à solicitação do SAD? ............. 105 

Tabela 24 – Quais os serviços de apoio domiciliário que beneficia? ...................... 106 

Tabela 25 – Se não tem todos os serviços que o SAD disponibiliza, diga-nos a razão 

ou razões? .............................................................................................................................. 107 

Tabela 26 – Se não fosse o SAD, acha que poderia continuar a morar na sua 

residência? ............................................................................................................................. 108 

Tabela 27- Para além do apoio do SAD, que outro tipo de apoios/serviços acha que 

precisa com regularidade? ................................................................................................... 108 

Tabela 28 - Para além do apoio do SAD, que outro tipo de apoios/serviços acha que 

precisa com regularidade? Outros, quais? ........................................................................ 109 

Tabela 29 - De quem a iniciativa de aderir ao SAD? ............................................... 109 

Tabela 30 - Quem definiu o tipo de serviços que iria ter do SAD? ........................ 110 

Tabela 31 – A sua família fala com frequência com as/os ajudantes que vão ao seu 

domicílio e /ou técnico responsável da resposta social? .................................................... 110 

Tabela 32 – A sua família fala com frequência com as/os ajudantes que vão ao seu 

domicílio e /ou técnico responsável da resposta social? Frequência ................................ 111 

Tabela 33 – Que tipo de cuidados, daqueles que lhe são prestados pelo SAD, que 

mais gostaria que fossem prestados pelos seus familiares/amigos? ................................. 111 

Tabela 34 – Acha que a sua família lhe presta o apoio que lhe é possível prestar, ou 

poderia dar-lhe um pouco mais de atenção/cuidado? ....................................................... 112 



  

 

Tabela 35 – Há algum serviço que você entenda que o SAD poderia disponibilizar 

no sentido de você poder viver melhor na sua casa? ......................................................... 113 

Tabela 36 - Há algum serviço que você entenda que o SAD poderia disponibilizar no 

sentido de você poder viver melhor na sua casa? Qual/quais? ........................................ 113 

Tabela 37 - Relativamente aos serviços do SAD que você agora beneficia, acha que 

seria possível fazer alguma alteração relativamente ao modo como o mesmo é 

disponibilizado? .................................................................................................................... 113 

Tabela 38 - Relativamente aos serviços do SAD que você agora beneficia, acha que 

seria possível fazer alguma alteração relativamente ao modo como o mesmo é 

disponibilizado? Qual/ Quais? ............................................................................................ 114 

Tabela 39 – Quando ficar mais dependente, onde gostaria de receber o apoio que 

eventualmente vai necessitar? ............................................................................................. 114 

Tabela 40 - Caso gostasse de ficar em sua casa, que outro serviço acha que o SAD 

lhe poderá prestar? .............................................................................................................. 115 

Tabela 41 - Caso o SAD lhe disponibilizasse outros serviços de modo a que mesmo 

mais dependente você pudesse continuar a morar na sua casa, acha que tem condições 

económicas para pagar esses serviços? ............................................................................... 115 

 

 

Índice de Siglas 

AS - Assistente Social  

AVD - Atividades de Vida Diária  

CD - Centro de Dia 

ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 



  

 

INE - Instituto Nacional de Estatística 

ISS-I.P. - Instituto da Segurança Social – Instituto Público 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

SAD - Serviço de Apoio Domiciliário 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences



  

9 

 

 

Introdução  

A presente dissertação surge no âmbito do Mestrado em Serviço Social1 - Riscos Sociais 

e Desenvolvimento Local, ministrado no IPBeja – Instituto Politécnico de Beja, e visa, em 

termos gerais, contribuir para uma melhoria do processo de envelhecimento em meio rural, 

procurando perceber de que forma é possível envelhecer no meio de referência com a ajuda do 

SAD - Serviço de Apoio Domiciliário, numa perspetiva de melhoria da qualidade de vida, 

assentando no valor da dignidade humana, enquanto, 

(…) atributo comum a todos os seres humanos e integra, quer a maneira como o 

sujeito se vê a si próprio, quer como a sua relação se estabelece com o todos os outros 

seres vivos e com o mundo e alicerça-se na combinação indissociável de direitos e de 

responsabilidades. A dignidade humana promove a pessoa em processos de 

capacitação, de modo a atuar de forma livre e responsável e com expressão em atitudes, 

palavras e atos. (Social A. d., 2018, p. 8). 

Para além do valor acima referido, a abordagem efetuada ao longo de toda a investigação, 

centra-se ainda no valor da liberdade, enquanto “(…)  possibilidade criação e concretização de 

alternativas de realização humana (…)”. (Social A. d., 2018, p. 9), e ainda no de justiça social, 

que “ visa a satisfação das necessidades humanas fundamentais, e uma distribuição equitativa 

dos recursos materiais, com vista à realização do acesso a serviços essenciais e à proteção de 

pessoas e grupos, nomeadamente os mais desfavorecidos.” (Social A. d., 2018, p. 9) 

No tocante ao enquadramento teórico, no primeiro ponto do trabalho analisou-se o 

desenrolar do fenómeno do envelhecimento demográfico, causas associadas e observação de 

alguns dados de natureza estatística, surgindo como um dos maiores desafios do milénio.  

 

1 “O Serviço Social é uma profissão de intervenção e uma disciplina académica que promove o 

desenvolvimento e a mudança social, a coesão social, o empowerment e a promoção da Pessoa. (…) o Serviço 

Social relaciona as pessoas com as estruturas sociais para responder aos desafios da vida e à melhoria do bem-

estar social.” (APSS, 2018, p. 5) In: https://www.apss.pt/wp-

content/uploads/2018/12/CD_AS_APSS_Final_APSS_AssembGeral25-10-2018_aprovado_RevFinal.doc-1-

converted-1-C%C3%B3pia.pdf, acedido em maio de 2022. 

https://www.apss.pt/wp-content/uploads/2018/12/CD_AS_APSS_Final_APSS_AssembGeral25-10-2018_aprovado_RevFinal.doc-1-converted-1-C%C3%B3pia.pdf
https://www.apss.pt/wp-content/uploads/2018/12/CD_AS_APSS_Final_APSS_AssembGeral25-10-2018_aprovado_RevFinal.doc-1-converted-1-C%C3%B3pia.pdf
https://www.apss.pt/wp-content/uploads/2018/12/CD_AS_APSS_Final_APSS_AssembGeral25-10-2018_aprovado_RevFinal.doc-1-converted-1-C%C3%B3pia.pdf
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Assim, no ponto 1.1 do trabalho debruçamo-nos sobre a questão do envelhecimento, onde 

se observam opiniões de diferentes autores, as suas fases, grupos de idade e modelos de 

abordagem teórico-conceptual associados ao fenómeno do envelhecimento.  

No ponto 1.2 analisamos os conceitos de envelhecimento ativo e de qualidade de vida. O 

conceito de envelhecimento ativo visa dar às pessoas idosas uma melhoria da qualidade de vida 

através de serviços de saúde, respostas sociais e participação na sociedade. Verifica-se que este 

modelo assenta em quatro pilares, nomeadamente o pilar da saúde, a participação na sociedade, 

a segurança, e por último, a aprendizagem ao longo da vida. Observamos também diferentes 

perspetivas de autores sobre a qualidade de vida e o modo como é importante para uma vida 

saudável.  

De seguida e no ponto 1.3, desenvolvemos uma análise de alguns estudos feitos por 

diversos autores, e que procuram apresentar alguns aspetos numa lógica comparativa, entre o 

envelhecimento em meio rural e em meio urbano. Verificámos ainda que o fator ambiente é 

determinante para ajudar a compreender os diferentes padrões de envelhecimento. 

Já quanto ao suporte social no envelhecimento, nomeadamente no que diz respeito ao 

cuidador informal, verifica-se que a família tem sido considerada a principal prestadora de 

cuidados, existindo diferentes tipos de cuidadores.  

De seguida abordamos a questão das respostas sociais para as pessoas idosas seguindo a 

nomenclatura do Instituto da Segurança Social, apresentando o Centro de Convívio, que visa 

ocupar as pessoas com atividades recreativas; o Centro de Dia, que disponibiliza um conjunto 

de serviços prestados às pessoas idosas relacionados com a satisfação de algumas necessidades 

básicas; o Centro de Noite, que funciona como acolhimento noturno; o Acolhimento Familiar 

que integra pessoas idosas em famílias com possibilidades de lhes proporcionar bem-estar, 

temporária ou permanentemente;  a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, destinada a 

alojamento coletivo, permanente ou temporário; o Centro de Férias e Lazer que se destina a 

todas faixas etárias da população e à família na sua globalidade para satisfação de necessidades 

de lazer e de quebra da rotina, e por último o SAD - Serviço de Apoio Domiciliário, resposta 

social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem 

no seu domicílio. 
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E é esta última resposta social que será aprofundada no ponto 2.2.1, onde procuramos 

apresentar as principais virtualidades, limitações e/ou riscos da resposta SAD e as suas 

vantagens em meio rural. 

Por último, observamos um conceito inovador, que tem como propósito permitir às 

pessoas idosas permanecer num ambiente que lhes seja familiar e de preferência na mesma casa 

e em comunidade, denominado de Ageing in Place, sendo que se procurará conhecer os seus 

objetivos.  

No que concerne às questões de investigação desta dissertação, as mesmas passam por 

diagnosticar algumas particularidades do processo de envelhecimento em meio rural; 

determinar os contributos do SAD na qualidade de vida das pessoas idosas em meio rural; 

contribuir para uma melhor articulação entre cuidadores informais e SAD numa perspetiva de 

complementaridade no apoio aos idosos, e por último, identificar possíveis alterações do SAD 

favorecedoras do ageing in place. 

Do ponto de vista metodológico, o estudo em apreço insere-se na categoria de um Estudo 

de Caso, em que a partir de uma rede de Serviço de Apoio Domiciliário se procura determinar 

contributos para o envelhecimento em meio rural, numa perspetiva de ageing in place, visando 

gerar conhecimentos que podem ser generalizados a outras populações de pessoas idosas em 

contexto rural. (Prodanov & Freitas, 2013)  

A principal população alvo estudada são idosos beneficiários do SAD de uma freguesia 

rural do interior serrano algarvio, familiares e à AS - Assistente Social, responsável pela rede 

de SAD que atua no território de análise. 

De forma a caracterizar a população inserida neste estudo, aplicou-se um inquérito com 

perguntas maioritariamente fechadas às pessoas idosas, uma entrevista aos familiares que são 

em simultâneos cuidadores informais, e uma entrevista à AS do SAD. 

Para além das técnicas de recolha de dados acima referida, utilizamos ainda a técnica da 

pesquisa bibliográfica através de material já publicado, livros, revistas, artigos científicos, 

dissertações, teses, fontes eletrónicas e ainda a base de dados com informação de natureza 

estatística, com realce para o INE e a PORDATA. 
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Quanto às técnicas de tratamento de dados, no inquérito foi utilizado o programa SPSS2 

(Statistical Package for the Social Sciences), que se caracteriza por ser um software que ajuda 

a medir as variáveis e a tirar conclusões, quer através de gráficos, quer através de tabelas, sendo 

que relativamente às entrevistas foi utilizada a técnica da Análise de Conteúdo3. Quanto à 

revisão bibliográfica foi utilizada a técnica das Fichas de Leitura, com resumos dos conteúdos 

e ideias fundamentais que depois foram enquadradas nos pontos do enquadramento teórico e 

na caracterização do território. 

Por fim, analisaram-se os resultados referentes aos inquéritos dirigidos às pessoas idosas, 

assim como as entrevistas direcionadas aos familiares dos utentes beneficiários do SAD do 

território de análise, (Freguesia de Alferce – Concelho de Monchique), assim como à AS 

referenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 SPSS é um software aplicativo (programa de computador) do tipo científico. Originalmente o nome 

era acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences - pacote estatístico para as ciências sociais, mas na 

atualidade a parte SPSS do nome completo do software (IBM SPSS) não tem significado.  Pacote este de apoio 

a tomada de decisão que inclui: aplicação analítica, mineração de dados, mineração de texto e estatística que 

transformam os dados em informações importantes que proporcionam reduzir custos e aumentar a lucratividade. 

Um dos usos importantes deste software é para realizar pesquisa de mercado. In: SPSS – Wikipédia, a enciclopédia 

livre (wikipedia.org), acedido em 24 de maio de 2022. 

3 A análise de conteúdo é uma metodologia para as ciências sociais para estudos de conteúdo 

em Comunicação e textos que parte de uma perspectiva quantitativa, analisando numericamente a frequência de 

ocorrência de determinados termos, construções e referências em um dado texto. In: Análise de conteúdo – 

Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org), acedido em 24 de maio de 2022. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_aplicativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada_de_decis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o_de_texto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/SPSS
https://pt.wikipedia.org/wiki/SPSS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metodologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Texto
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Quantitativa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_de_conte%C3%BAdo#:~:text=A%20an%C3%A1lise%20de%20conte%C3%BAdo%20%C3%A9%20uma%20metodologia%20para,termos%2C%20constru%C3%A7%C3%B5es%20e%20refer%C3%AAncias%20em%20um%20dado%20texto.
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_de_conte%C3%BAdo#:~:text=A%20an%C3%A1lise%20de%20conte%C3%BAdo%20%C3%A9%20uma%20metodologia%20para,termos%2C%20constru%C3%A7%C3%B5es%20e%20refer%C3%AAncias%20em%20um%20dado%20texto.
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I- Enquadramento teórico da investigação 

1- Envelhecimento demográfico 

Constituindo um dos maiores desafios do milénio, o envelhecimento é uma das fases pela 

qual todos nós passamos no decorrer de uma vida normal. Considerando que em Portugal existe 

uma elevada taxa de envelhecimento demográfico, é necessário que se invista no potencial e 

bem-estar dos idosos, quer a nível físico, social e mental.  

Tal como nos refere o Observatório das Migrações, o Índice de Envelhecimento em 

Portugal tem vindo a acentuar-se de forma constante nas últimas décadas.  

Em 2006 por cada 100 jovens residiam em Portugal 112 idosos, valor que 

aumentou para 154,4 em 2017 e, segundo projeções do INE (2014), estima-se que em 

2060 este número venha a atingir valores ainda mais elevados, passando a residir em 

Portugal 307 idosos por cada 100 jovens. (Migrações, 2017) 

Quadro Nº. 1 – Indicadores demográficos  

Fonte: PORDATA 
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É possível verificar que ao longo dos anos, o Índice de Envelhecimento tem vindo a 

aumentar progressivamente tal como o índice de longevidade, indicadores que demonstram que 

a população idosa vive mais anos. 4 5 6 7 8 9 

 

 

4 Índice de Envelhecimento:  Relação entre a população idosa e a população jovem, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com 

idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 

anos).In: https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0000603&lingua=PT, acedido em maio. 

5 Índice de dependência total:  Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, 

definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 

anos conjuntamente com as pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre 

os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 15-64 anos). In: Metainformaçao (ine.pt) 

acedido em 23 de maio de 2022. 

6 Índice de dependência de jovens: Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, 

definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 

anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 

(10^2) pessoas com 15-64 anos). In: https://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/924?modal=1 acedido em 23 de maio 

2022. 

7 Índice de dependência de idosos:  Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com 

idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2 ) pessoas com 15-64 anos). 

In: Metainformaçao (ine.pt) acedido em 23 de maio de 2022. 

8 Índice de Longevidade: Relação entre a população mais idosa e a população idosa, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número de pessoas com 65 

ou mais anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 65 ou mais anos). In: 

https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0001273&lingua=PT acedido em maio. 

9 Índice de sustentabilidade potencial: Relação entre a população em idade ativa e a população idosa, 

definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 

64 anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos (expressa habitualmente por cada pessoa (10^2) com 65 ou 

mais anos). In: Metainformaçao (ine.pt) acedido em 23 de maio de 2022. 

https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0000603&lingua=PT
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0008261
https://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/924?modal=1
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0000604
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0001273&lingua=PT
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0006040
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António (2013), citado por Rodrigues (2018, p.12), associa o envelhecimento 

demográfico em Portugal a três causas:  

1. À baixa taxa de natalidade, ou seja, cada vez nascem menos crianças, 

impossibilitando a renovação das gerações; 

2. Ao fenómeno dos fluxos migratórios em que os jovens saem à procura de 

melhores condições de vida e a população mais velha emigrada regressa ao seu 

país de origem;  

3. Ao aumento da esperança média de vida. 

Para corroborar a ideia do autor acima referido, Paixão (2017, p.25) e sustentando-se nos 

dados do INE - Instituto Nacional de Estatística (2002), diz-nos que o “(…) aumento da 

população idosa está associado à diminuição dos números de natalidade e ao aumento da 

qualidade de vida. É considerado um fenómeno irreversível na medida em que as gerações 

deixaram de se renovar.”. 

É possível comprovar estas afirmações acerca da baixa natalidade em Portugal, 

observando o Quadro Nº.2, em que se verifica um declínio progressivo da década de 1960 para 

a década de 2020, período onde se regista uma menor percentagem de nascimentos por cada 

mil habitantes. 
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Quadro Nº. 2- Taxa Bruta de Natalidade10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PORDATA 

 

Relativamente à outra causa assinalada, e como é possível observar no Quadro Nº. 3, nas 

últimas décadas assistiu-se a um grande aumento da esperança média de vida11 em Portugal. 

Esse indicador era em 1970 de 13,5 %, em 1990 de 15,7%, para em 2020 se situar nos 19,4 %, 

o que se traduziu num grande aumento da população idosa. Quanto ao género masculino, é 

possível verificar um aumento progressivo desde o ano de 1970, em que a percentagem era de 

 

10 Taxa Bruta de Natalidade: Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, 

normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de nados 

vivos por 1000 (10^3) habitantes). Informação retirada do site: Sistema Integrado de Metainformação - pesquisa 

(ine.pt) 

11 Esperança de vida: Número médio de anos que restam para viver a um indivíduo que atinja a idade 

exata x, mantendo-se as condições de mortalidade observadas no momento. Uma particularização desta noção é 

esperança de vida à nascença, que corresponde à duração média de vida de um indivíduo. Informação retirada do 

site: Sistema Integrado de Metainformação - pesquisa (ine.pt) 

https://smi.ine.pt/Pesquisa
https://smi.ine.pt/Pesquisa
https://smi.ine.pt/Pesquisa
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12,2%, para no ano de 2015 esse valor cifrar-se em 17,4 %. Relativamente ao género feminino, 

também se observa um aumento progressivo desde o ano de 1970, com 14,6 %, para em 2015 

ser de 20,7%. É assim possível constatar que o aumento da esperança média de vida é mais 

expressivo no género feminino. 

  

Quadro Nº. 3– Esperança Média de vida aos 65 anos 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PORDATA 

 

1.1-Envelhecimento 

São vários os autores que se debruçam sobre a questão do envelhecimento com diferentes 

visões, como a seguir damos conta de uma forma sumária. 

Lidz (1983) citado em Oliveira (2010, p.12) aponta três fases no envelhecimento: 

1) “idoso (que poderíamos denominar senectude): ainda não existem grandes 

alterações psicossomáticas – o individuo, apesar da reforma, sente-se válido; 

2) senescência: há já modificações significativas orgânicas e psicológicas, deixando o 

individuo de se bastar totalmente a si mesmo; 
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3) senilidade: o idoso torna-se quase totalmente dependente.”  

Garcia (2009) citado em Hilário (2017), salienta que “a velhice traz consigo diversas 

limitações quer a nível biológico, funcional, psíquico ou social, ou seja, debilidade de memória, 

perdas de visão, agilidade, entre outras.”  

Fontaine (2000) citado em Souto (2013), considera que o envelhecimento humano é 

composto por quatro grupos de idade:  

O primeiro, o da idade cronológica, define a idade pelo nascimento, medindo apenas o 

tempo e consiste na contagem dos anos vividos, (Costa, 1999 citado em Souto, 2013). Em 

segundo surge a idade biológica, expressa-se pelas alterações estruturais e funcionais que 

acontecem no organismo. (Costa, 1999 citado em Souto, 2013).  

Biologicamente o ser humano passa por uma serie de etapas que vai desde 

conceção até á morte, passando pelo nascimento, infância, maturidade e velhice, 

caracterizando-se pela diminuição e modificação gradual do funcionamento dos vários 

órgãos a ele relativos e da sua capacidade de autorregulação, influenciadas por fatores 

ambientes, genéticos, estilos de vida ou fusão destes elementos. (Rabelo e Assis, 2006 

citado em Souto, 2013, p.13) 

 O autor Fontaine (2000) classifica ainda o envelhecimento biológico pelo aumento de 

doenças, alterações a nível da aparência, pela forma deslocação e ainda pelas rugas que surgem 

na nossa pele. 

O terceiro tipo, é do denominado envelhecimento psicológico e “refere-se à capacidade 

do individuo em tomar decisões e opções, em se ajustar a novos papéis (…)”. (Zimerman, 2000, 

citado em Souto, 2013, p.10) 

E por último o envelhecimento social, que o autor Costa (1999, p.44) citado em Souto 

(2013, p.11) define como sendo “uma diminuição ou perda do papel que o individuo representa 

na família e sociedade.”. 

 Na perspetiva do autor Carvalho (2013, pp.8-11), citado em Macedo (2014) existem 

quatro modelos de envelhecimento predominantes na atualidade: o modelo do envelhecimento 

saudável; o modelo de envelhecimento bem-sucedido; o modelo do envelhecimento produtivo 

e por fim o modelo do envelhecimento ativo.  
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O modelo do envelhecimento saudável é qualificado em três níveis:  

➢ Positivo, considerado um envelhecimento normal sem doenças; 

➢ Negativo, considerado um envelhecimento com doenças;  

➢ Normal, resultante da capacidade de as pessoas prevenirem um envelhecimento 

patológico.  

O modelo do envelhecimento bem-sucedido é distinguido por:  

➢ Processo contínuo onde as pessoas participam e escolhem o modo de vida; 

➢ Resultado da capacidade de prevenir doenças; 

➢ Otimizar as funções cognitivas e da participação e integração nas redes de suporte 

familiar e social. 

Quanto ao modelo de envelhecimento produtivo, este traduz a  

(…) transição que é feita entre o trabalho e a reforma, defendendo a importância 

da participação dos idosos no sistema produtivo e no combate às reformas antecipadas 

e assim combater o idadismo e promover a integração dos idosos na sociedade. 

(Macedo, 2014, p. 18) 

É muito importante que se apoiem as pessoas idosas nesta transição de vida, pois 

trabalharam a sua vida toda e de um momento para o outro ficam sem ocupação diária. Sendo 

ainda necessário que se aposte na capacidade das mesmas para que se mantenham ativas na 

sociedade, mas para que isso seja possível é necessário que a sociedade se adapte a novas 

transformações.  

Já o modelo do envelhecimento ativo, engloba as abordagens dos modelos descritos 

anteriormente. Objetiva a otimização de oportunidades de saúde, participação e segurança, 

potenciando a qualidade de vida, bem como a valorização das capacidades dos indivíduos 

através do trabalho, do voluntariado, do ativismo ou a participação social. (Carvalho, 2013 

citado em Macedo, 2014). 

Segundo a autora Macedo (2014) esta perspetiva constitui o motivo para a definição do 

ano 2012 como o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações.  

Este programa tinha como objetivos a incentivação dos idosos a permanecerem no ativo 

mais tempo de forma a partilharem as suas experiências, de modo a desenvolverem um papel 

mais dinâmico na sociedade e a viver uma vida o mais preenchida e saudável possível. (Ano 
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Europeu do Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações, 2012, citado em Macedo, 

2014) 

 Relativamente à idade, Osório e Pinto (2007), classificam como adulto, aquele que 

atingiu os 18/21 anos, distinguindo-se essencialmente três fases: jovem adulto (ou adulto 

jovem) entre os 20-40 anos; adulto de meia-idade (entre os 40-60 anos, podendo ir até aos 65 

ou 70); adulto idoso, referindo ainda que, segundo a OMS, pessoa idosa é aquele que já 

completou 65 anos. 

 Uma outra abordagem tem a ver com aquela que Rosa (2012) citado em Rodrigues 

(2018), nos apresenta, ao referir que existem dois tipos de envelhecimento: individual e o 

coletivo.  

O envelhecimento individual, subdivide-se em envelhecimento cronológico, referente à 

passagem da idade, visto como um processo “(…) universal, progressivo e inevitável, desde a 

conceção até à morte.”, e o envelhecimento biopsicológico, reflexo do envelhecimento 

cronológico, “(…) não é fixo em termos de idade e é vivido por cada indivíduo de forma 

diferente.” (Direção Geral de Saúde, 2004; Rosa, 2012 citada em Rodrigues, 2018, p. 13) Já o 

envelhecimento coletivo refere-nos que estão incluídos dois tipos de envelhecimento, o 

demográfico e o societal. 

Assim, enquanto o envelhecimento demográfico permite categorizar individualmente os 

indivíduos, o envelhecimento societal apresenta uma estreita articulação com o envelhecimento 

demográfico. 

Nesta linha, o envelhecimento demográfico aumenta a importância dos grupos 

etários menos valorizados na estrutura social e produtiva, ou seja, os idosos. No 

envelhecimento societal muitas das vezes não ocorrem as devidas mudanças, o que 

acaba por provocar comodismo na sociedade. (Rosa, 2012 citada em Rodrigues, 2018, 

pp.13-14) 

A autora Rosa (2012) citada por Rodrigues (2018), expressa a existência de sentimentos 

negativos associados ao envelhecimento, tais como: a morte, a desistência dos projetos, a 

degradação física, a frustração, infelicidade, o isolamento e a solidão. 

Quanto aos aspetos positivos, a autora considera ser um privilégio viver mais anos, pois 

nessa fase, muitas das vezes as pessoas conseguem concretizar os seus projetos de vida, que 

por algum motivo antes não tinham conseguido realizar. Por sua vez, para Hilário (2017), o 
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envelhecimento é um processo natural e comum a todos os seres humanos no decorrer do ciclo 

normal de vida. Refere-nos ainda este autor que existem sentimentos de desprezo e rejeição 

associados à idade, pois o idoso acaba por perder algumas funções ao longo da vida e por isso 

necessita de ajuda por parte dos familiares e da sociedade.  

Por outro lado, não se pode considerar as pessoas idosas não ativas só porque entram na 

idade da aposentação. Deve-se sim, apostar nas capacidades dessa faixa etária, para que se 

sintam independentes e capazes de levar uma vida plena, uma vez que o envelhecimento traz 

consigo novas exigências, novas adaptações, novos papéis na sociedade, nascendo um novo 

público de consumidores, que vão transformar o seu tempo livre, em momentos de 

desenvolvimento pessoal, surgindo assim o momento até para repensar projetos de vida. 

Esta faixa etária tal como nos diz a autora pode ser considerada em uma força social, 

devido,  

(…)  ao número de idosos, força cultural, pelos seus conhecimentos e experiência, 

força económica, pelo seus gastos e consumos, força política, pelo seu peso nas 

votações, força de intervenção, pela sua disponibilidade e força ética, pelo seus 

(des)compromissos com determinados grupos étnicos. (Serafim, 2007, pp. 68,69) 

 

 

1.2- Envelhecimento ativo e qualidade de vida 

A OMS (2005), define o conceito de envelhecimento ativo como um processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, apresentando como objetivo 

uma melhoria da qualidade de vida à medida que os indivíduos vão envelhecendo.  

(…) aplica-se tanto aos indivíduos como à sociedade, levando a que as pessoas 

percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo de todo o 

curso de vida, para que assim tenham um papel na sociedade de acordo com as suas 

necessidades, desejos e capacidades. (Opas, 2005, citado em Rodrigues, 2018, p. 19). 

Este conceito visa dar às pessoas idosas uma melhoria da qualidade de vida através de 

serviços de saúde, respostas sociais e participação na sociedade e assenta em quatro pilares de 

acordo com a OMS (2005).  
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O primeiro pilar, a Saúde, é designado como um “estado de completo bem-estar físico, 

mental e social” (ILC-Brasil, 2015, p. 46, citado em Rodrigues, 2018). O envelhecimento ativo 

tem como propósito melhorar a saúde das pessoas para que assim se consiga adquirir um pleno 

potencial de saúde ao longo da vida.  

O segundo pilar diz respeito à Participação na sociedade, na medida em que ter uma 

participação ativa na sociedade, contribui para uma saúde positiva. (ILC-Brasil, 2015, citado 

em Rodrigues, 2018) 

O terceiro pilar, a Segurança, é considerado como a principal necessidade humana, visto 

que sem a sua presença não é possível desenvolver em pleno o potencial dos indivíduos nem 

tão pouco envelhecer de uma forma ativa. (ILC-Brasil,2015, citado em Rodrigues, 2018) 

No ano de 2010, o conceito de envelhecimento sofreu uma revisão na Conferência 

Internacional de Envelhecimento Ativo, que decorreu em Sevilha, o da Aprendizagem ao 

longo da vida. Este sustenta todos os outros pilares do envelhecimento ativo, e tem como 

caraterística atribuir poder de decisão e uma maior certeza de segurança pessoal. (ILC-Brasil, 

2015 citado em Rodrigues, 2018) 

Costa, et al., (2017, p.8) salientam que a  

(…) qualidade de vida é, claramente, a tónica dominante do envelhecimento ativo 

(Cabral et al., 2013), podendo esta ser definida como a perceção do indivíduo acerca 

da sua posição na vida, no contexto cultural e de valores no qual vive, e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (World Health Organization, 

1997). 

Zaidi, (2014) citado em Costa et al., (2017) refere-nos que existem três componentes 

fundamentais no conceito de qualidade de vida nas pessoas idosas, tais como o bem-estar 

financeiro, a saúde e o suporte e integração sociais, podendo estas serem alteradas consoante as 

situações que vão surgindo na vida de cada pessoa. Constituem aspetos que podem alterar a 

qualidade de vida da pessoa idosa, a reforma, a viuvez, o divórcio, problemas de saúde, a perda 

de alguém próximo, ficar desempregado. 

Por sua vez, a OMS, define qualidade de vida como a “perceção do indivíduo sobre a 

sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está 

inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (Whoqol 

Group, 1994, p.28, citado em Serra, et al., 2006, p.41).  
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Whoqol, Group (1995), referem-nos que este conceito pode ser modificado pelo estado 

de saúde, quer a nível físico e psicológico, pelo estado de independência, pela interação social, 

pelas crenças de cada um e a relação que cada um tem com o meio envolvente.  

Corroborando o pensamento dos autores referidos no texto acima, a qualidade de vida das 

pessoas idosas é resultado das vivências individuais, do estilo de vida adotado e das 

características de cada um. (Fernández-Ballesteros, 1998 citado em Almeida, 2016) 

Para Marques, Sánchez e Vicario (2014) citado em Almeida (2016, p. 12), 

(…) a qualidade de vida é um conceito dinâmico, multidimensional e subjetivo, face às 

inúmeras definições existentes, que quando reportada à população sénior deverá 

evidenciar fatores como a saúde psico-emocional e física da pessoa, o grau de 

independência, a energia, a capacidade económica, as redes sociais, o exercício físico, 

a acessibilidade e conforto do domicílio, a satisfação e o bemestar com a vida, as 

atividades de lazer, as oportunidades de aprendizagem, o relacionamento social e 

sexual, a espiritualidade, a relação entre os apoios recebidos e a perceção face aos 

mesmos visto serem os elementos mais valorizados pelo idoso na sua perceção de 

qualidade e satisfação com a vida.  

O isolamento social é um dos fatores que afeta a qualidade de vida da população idosa, 

pois a aposentação, por vezes faz com que a atividade diária diminua, diminuindo assim a 

interação social e os níveis financeiros. Esta situação leva a sentimentos de solidão e 

isolamento, pelo que é necessário reforçar o apoio social a estas pessoas no sentido de 

minimizar os impactos provocados por este sentimento. (Costa, 2014, citado em Almeida, 

2016)  

Em suma, a palavra envelhecimento por si só já acentua a longevidade, com um conjunto 

de características associadas à idade, perda de funções a nível físico, cognitivo e psicológico, 

em que a retirada das pessoas mais velhas do mercado de trabalho, e em grande parte do 

mercado de consumo, pode gerar sentimentos de exclusão, isolamento, solidão e dependência 

a nível financeiro.  

Mas estes fatores não são os únicos, o modo como as pessoas envelhecem também 

determinam a condição futura das mesmas, devido a questões como o relacionamento com a 

família, o estado de saúde, a alimentação, a adoção de um estilo de vida saudável, a felicidade 

e amor, as condições económicas favoráveis, o processo de aprendizagem e trabalho ou 
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aposentação, são tudo elementos que contribuem para que essa fase da vida seja o mais 

equilibrada possível e sem ruturas emocionais e sociais. 

 

 

1.3- Envelhecer em meio rural  

O fator ambiente é determinante para ajudar a compreender os diferentes padrões de 

envelhecimento, uma vez que, “(…) todas as alterações que vão sendo experienciadas pelo 

idoso podem ser atenuadas ou incrementadas pelo contexto em que o idoso se encontra, 

contribuindo para isso todo o seu património genético bem como o psicossocial” (Tavares, 

2012, citado em Colaço, 2017, p.44)  

Posto isto, é necessário perceber a influência que o ambiente em que a pessoa idosa se 

insere tem no processo de envelhecimento. Os autores Sequeira & Silva (2002) citados em 

Colaço (2017) referem-nos que só a partir da análise transacional da unidade ecológica pessoa-

ambiente é que se torna possível entender os idosos que vivem em diferentes cenários. 

 Colaço (2017) refere-nos que um dos autores que mais contribuiu para a abordagem da 

relação pessoa-ambiente, foi Lawton, que nos transmite que o contexto de residência tem um 

papel fundamental na compreensão do envelhecimento e que a satisfação de vida resulta da 

eficaz interação do individuo com o meio onde está inserido.  

De acordo com Tavares (2012) citado em Colaço (2017) é de enaltecer o facto que haja 

uma boa harmonia com o ambiente, pois só assim o idoso consegue ter uma boa satisfação de 

vida.  

Lawton (1989) citado em Colaço (2017 p.46),  

(…) defende que viver no meio rural fomenta menos pressão sobre os idosos, dado o 

elevado grau de previsibilidade dos acontecimentos e o sentimento de segurança que 

daí resulta. E que maior parte dos idosos a viver em ambiente rural está em maior 

harmonia com o ambiente (…). 

Já Fonseca (2005) também citado em Colaço (2017), refere que “(…) viver em meio 

urbano pode significar maior isolamento e solidão, uma vez que nas áreas urbanas não existem 

tantas redes sociais acabando por existir pouco ou nenhum suporte social”. 
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Paúl, Fonseca, Martín & Amado (2005) citados em Rodrigues (2018, p. 21), referem-nos que o  

(…) conceito de rural é empregado para designar diferentes situações, que podem ir 

desde idosos que residem em áreas não citadinas ou em povoados com um número de 

habitantes inferior a 2500 habitantes, ou mesmo aquelas pessoas mais velhas que, 

sendo agricultores, vivem em locais relativamente isolados. 

Corroborando a ideia acima referida, Paúl e Fonseca (2005) citado em Rodrigues (2018), 

dizem-nos que a partir da década de 60, no interior rural de Portugal se registou um grande 

fluxo migratório, o que provocou a desertificação dos meios rurais. 

Embora existam poucos estudos feitos acerca das diferenças dos meios ambiente e da 

forma como estes influenciam a vida e os comportamentos das pessoas idosas, e “(…) sendo 

poucas as pesquisas e investigações que abordam o tema do envelhecimento em ambiente 

rural” é possível perceber através das pesquisas efetuadas que os idosos que vivem em meio 

rural demonstram caraterísticas mais positivas em relação aos idosos que vivem em meio 

urbano. (Tavares, 2012, citado em Colaço, 2017, p. 44) 

A autora Colaço (2017) procurou perceber essa diferença através da análise de vários 

estudos acerca da vida das pessoas idosas em meio rural e meio urbano. 

Também Paúl et al., (2003) citados em Colaço (2017, p.47), estudaram a diferença entre 

o envelhecimento em meio rural e em meio urbano, estudo esse que tinha como propósito, 

(…) desenvolver conhecimento sobre o envelhecimento em diferentes contextos; 

analisar as diferenças relativamente ao comportamento autónomo, relações sociais, 

satisfação psicológica e auto-perceção da saúde em geral e qualidade de vida; para 

além de contribuírem para o estabelecimento de políticas sociais para os idosos. 

Nas diferenças encontradas nas duas populações, verificou-se um maior nível educacional 

e financeiro nos urbanos, quanto à população de meio rural, registou-se um maior nível de 

autonomia, uma rede social mais alargada e um menor sentimento de ansiedade (Paúl et al., 

2003).  

As pessoas idosas em rurais obtiveram, assim, uma condição superior face ao 

envelhecimento bem-sucedido, manifestando-se como sendo mais ativos. Além disso, muitos 

destas pessoas idosas sempre se dedicaram à agricultura, continuando a desempenhar esta 

prática mesmo na idade avançada (Paúl et al., 2003).  
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Um outro estudo, de Lopes (2004), teve como objetivo comparar a qualidade de vida e o 

suporte social das pessoas idosas em dois meios diferentes: rural e urbano. Este autor chegou à 

conclusão de que as pessoas idosas que vivem em meios rurais detêm uma perceção mais 

positiva do suporte social recebido, verificando-se uma correlação positiva entre a qualidade de 

vida e a satisfação com o suporte social. 

Rowles (1984) conclui, por sua vez, que os meios rurais são contextos privilegiados de 

envelhecimento uma vez que, 

(…) permitem maior familiaridade das pessoas com o meio; favorecem um ritmo de 

vida mais lento, favorável aos idosos, cujos tempos de reação estão mais lentificados; 

e promovem uma maior estabilidade populacional, proporcionando maior extensão e 

contacto entre a rede social, facilitando a manutenção dos laços afetivos, que lhes 

permite obter maior apoio instrumental, emocional e psicológico. (Sequeira & Silva, 

2002, citando Rowles, 1984, citados em Colaço, 2017, p.48) 

Voltando a Paúl at al (2005) citados em Rodrigues (2018), e com base num estudo levado 

a cabo em dois contextos sociais diferentes, um rural (Aldeia do Bispo, concelho de Sabugal, 

distrito da Guarda) e outro urbano (freguesia de Bonfim, cidade do Porto), concluiu-se que os 

idosos de meio urbano apresentavam atitudes mais negativas face ao processo de 

envelhecimento. 

 O referido estudo mostra-nos que existe uma diferença de sociabilidade no meio rural e 

no meio urbano. No meio rural existe uma maior relação entre familiares, amigos e vizinhos, já 

no meio urbano não existe esta proximidade, concluindo-se que estes resultados se deviam as 

diferentes práticas culturais de sociabilidade em ambos os contextos.  

Os mesmos autores apresentam um conjunto de limitações que determinam a saída da 

população do meio rural para o meio urbano à procura de melhores condições de vida, já que 

os meios rurais apresentam carência de serviços sociais, de saúde e transportes, dificultando o 

acesso aos serviços e equipamentos situados muitas vezes longe da zona onde residem, além de 

que a migração das pessoas do meio rural, aspetos que associados a outros e que aqui não 

elencamos, levaram a um  despovoamento do meio rural e, consequentemente, o afastamento 

geográfico de possíveis cuidadores dos familiares mais idosos, situação que coloca as pessoas 

idosas dos meios rurais numa situação de desvantagem. 
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2- Suporte social no envelhecimento 

2.1- O cuidar informal 

Este ponto é particularmente pertinente no âmbito do enquadramento teórico da 

dissertação, na medida em que a qualidade de vida das pessoas idosas em meio rural, está 

dependente não só dos apoios formais, nomeadamente do SAD, mas também dos cuidados 

informais, na sua grande maioria prestados pelo círculo familiar de maior proximidade. 

Assim, o autor Félix (2010) citado em Paixão (2017, p. 28) diz-nos que “A partir do 

momento em que a ajuda passa a ser permanente, esta passa a ser cuidado e o familiar passa 

a ser cuidador.”  

Na perspetiva de Colliére, (1999, pp. 235-236) cuidar é,  

Um ato individual que prestamos a nós próprios desde que adquirimos autonomia, mas 

é igualmente um ato de reciprocidade que somos levados a prestar a toda a pessoa que 

temporariamente ou definitivamente tem necessidade de ajuda, para assumir as suas 

necessidades vitais. (Paixão, 2017, p. 27) 

O ato de cuidar é considerado pelo autor Sousa (2006) citado em Félix (2010) “(...)um 

sentimento de gratidão, obrigação e reconhecimento perante a pessoa idosa que foi cuidadora 

de outros.” (Paixão, 2017, p. 36) É embarcar “(…) numa abertura de espírito e tolerância, de 

calor humano, de autenticidade, de respeito a fim de construir uma relação de confiança e 

segurança respeitando as suas escolhas.”. (Grelha, 2009, p.36, citado em Paixão, 2017, p. 35)   

Grelha (2009, p. 37) citado em Paixão (2017, p. 35) define o cuidado como a prestação 

de cuidados, zelando pelo bem-estar de alguém, assumindo a responsabilidade e os encargos 

inerentes a esse ato. 

A função de cuidar dos idosos ao longo dos tempos tem estado associada principalmente 

à família e ao género feminino, porém, nos nossos dias, num mundo em plena transformação, 

muitas das funções das famílias, como a de atender aos cuidados das pessoas idosas tem vindo 

a sofrer alterações. 

São diversos os autores que consideram que a família é o pilar das pessoas idosas quer na 

proteção quer no apoio a nível dos cuidados. De seguida observar-se-á diferentes autores com 

opiniões idênticas.  
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De acordo com Pimentel (2001) & Pául (1997) citados em Andrade (2009, p. 2) o papel 

da família tem sofrido alterações nos últimos anos, mas ainda assim afirmam que a família 

continua a ser o pilar das pessoas idosas no apoio quer a nível de cuidados quer a nível de apoio 

psicológico. (Paixão, 2017)  

De acordo com Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2006) citados em Félix (2010), “A cultura 

portuguesa atribuiu às famílias, em especial aos membros femininos, a responsabilidade de 

cuidar.”. (Paixão, 2017, p. 36) 

Moore (1997) citado em Moniz (2003, p.42), salienta-nos que “A família é considerada 

a instituição social básica, (…) e tem por objetivo a realização de determinadas funções, 

nomeadamente a de proteger os seus membros.”.  Principalmente o cuidado às pessoas idosas, 

sendo a família esta o principal suporte dos mesmos e a principal fonte de manutenção da 

dignidade destas pessoas. 

Diversos autores concordam com a afirmação de Moore (1997). Figueiredo (2007) citado 

em Paixão (2017) salienta-nos que a família tem sido considerada a principal prestadora de 

cuidados e apoio à pessoa idosa, uma vez que “cuidar faz parte da história, experiência e 

valores da família”. (Lage, 2005, p.203 citado em Paixão 2017, p.26) 

Já Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) citados em Gomes & Mata (2012, p.163) 

consideram a família um lugar de “aconchego, segurança, identidade e lembranças (…)”. 

(Paixão, 2017, p. 27) 

“Na realidade, a sociedade conduz-nos para uma vida de novas solicitações e 

obrigações, levando as pessoas a libertarem-se de outras, nomeadamente nos cuidados 

prestados aos seus familiares idosos, confiando-os ás organizações de solidariedade social ou 

aos hospitais.”. (Moniz, 2003, p.42).  

Não obstante a estas limitações, os familiares não devem esquecer os seus progenitores. 

A família deve “caminhar” junto das pessoas idosas para perceber o que estes pretendem, levar 

a cabo os seus desejos, ter em conta as opiniões, respeitando as suas escolhas e não esquecendo 

que se deve respeitar o seu espaço, sem fazer quaisquer alterações na sua alteração de vida.  

Importa realçar que deve ser feita uma “(…) articulação entre diferentes serviços e 

agentes, nomeadamente, a família, amigos e vizinhos, enquanto rede social informal, com a 

rede social formal onde se inserem os serviços sociais, os serviços de saúde que prestam 

cuidado especializados (…)”. (Macedo, 2014, p. 5)  
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A resposta social que melhor representa essa articulação será o SAD, embora e tal como 

nos diz Pimentel (2001, p. 67) “(“... a abrangência e a eficácia dos serviços domiciliários é 

limitada e se o idoso não usufruir de outras formas de apoio, permanece grande parte do tempo 

sozinho e sem cuidados necessários.)”. (Macedo, 2014, p. 5) 

Para que essa articulação seja possível é necessário que sejam incrementadas, 

 (…) políticas de intervenção social no envelhecimento que reflitam, (…) a 

consciencialização da emergência da revisão da cultura institucional e da criação de 

estratégias de intervenção em torno do quotidiano dos idosos nas respetivas instituições 

e (…) o reforço de uma dinâmica social (…) com o objetivo de (…) retardar a 

institucionalização dos idosos (…). (Mouro, 2013, p. 28, citado em Macedo, 2014, p. 

5).  

Pimentel (2001, p.71) citado em Macedo (2014) aponta como congestionamento a esta 

resposta, o facto de continuar a ser insuficiente para garantir a manutenção das pessoas idosas 

no seu domilico, o que aumenta assim a procura de Lares da Terceira Idade. 

Cuidar é um ato de vida, desde sempre, que anda aliado à própria existência humana, 

quando nascemos, ao longo de todo ciclo de vida, quando adoecemos, quando estamos mais 

velhos e quando morremos. A pessoa cuidada deve ser vista como um todo indissociável, um 

ser holístico com várias dimensões, um ser biopsicossocial. (Grelha, 2009) 

Num quadro de complementaridade ao apoio informal, em regra prestado pelos familiares 

de maior proximidade, Sequeira, C. (2007) citado em Grelha (2009, p.46), refere que o cuidado 

formal é prestado por profissionais qualificados, designados de cuidadores formais, existindo 

formação para o desempenho desse papel e estão inseridos numa atividade profissional e 

remunerada. 

 Já Brêtas e Yashitome (2000) citado em Andrade (2009), corroborando a ideia do autor 

acima referido, classificam o cuidador formal como uma pessoa contratada pela pessoa idosa 

ou familiares, remunerada pela prestação de serviços. Os mesmos autores consideram que o 

cuidado informal é prestado pelo familiar, amigo ou vizinho, quase sempre sem preparação ou 

remuneração. (Paixão, 2017)  

Afirmando a ideia dos autores, Sousa (2006) citado em Félix (2010) alega que o “(…) 

cuidador informal é alguém que presta cuidado, sem receber qualquer tipo de contrapartida, 

de forma gratuita.”. (Paixão, 2017, p. 36)  
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A Segurança Social cita-nos que os cuidadores informais são “Cidadãos que prestem 

cuidados permanentes ou regulares a outros (familiares) que se encontram numa situação 

de dependência (pessoa cuidada) e que pretendam que lhes seja reconhecido o estatuto 

do cuidador informal.” (Segurança Social S, s.d.)  

Os autores Neri, A.L. & Carvalho, V.A.M. (2002) citados em Grelha (2009) 

mencionam-nos que existem três tipos de cuidadores, o cuidador informal primário ou 

principal, o secundário e o terciário.  

O cuidador primário ou principal: 

• Assume a responsabilidade de supervisionar; 

• Orienta diretamente o idoso; 

• Realiza a maior parte dos cuidados. 

O cuidador secundário: 

• Ajuda na prestação dos cuidados de forma ocasional; 

• Não tem a responsabilidade do cuidador principal; 

• É auxiliado pelos familiares. 

 O cuidador terciário: 

• Pode ser um amigo, vizinho; 

• Ajuda quando é solicitado, mas não tem qualquer responsabilidade.  

A autora Paixão (2017) citando o autor Pául (1997) citado em Andrade (2009, p.50), diz-

nos que a atribuição do papel de cuidador primário é explicada através do modelo hierárquico 

compensatório, também denominado de Substituição Hierárquica de Cantor desenvolvido no 

ano de 1983.  

Este modelo segundo o autor Andrade (2009) citado em Paixão (2017, p.33) defende a 

existência de uma ordem de preferência na aquisição do papel do cuidador (cônjuge-filhos-

outros familiares-amigos). 

Na primeira linha de cuidados surge o cônjuge, caso a pessoa dependente seja casada é 

na maior parte das vezes quem presta o cuidado, na maioria já é idoso e é a mulher, pois 

normalmente é o elemento mais novo do casal. (Andrade, 2009 citando Pául, 1997, citados em 
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Paixão, 2017). Na segunda linha de prestação de cuidados a pessoas dependentes idosas surgem 

as filhas.  

Num estudo que os autores Matthews e Rosner (1988) citados em Pául (1997) citados por 

Andrade (2009) desenvolveram acerca da divisão dos trabalhos pelos filhos, concluíram que os 

cuidados de rotina retaguarda eram essencialmente realizados pelas filhas, e são as filhas que 

têm maior probabilidade de cuidar dos seus progenitores e que os filhos apenas exercem os 

cuidados esporadicamente. (Paixão, 2017) 

 “O facto de as filhas assumirem um papel mais preponderante é explicado à luz das 

normas sociais que reforçam que qualquer prestação de cuidados é da responsabilidade 

feminina.” (Andrade, 2009 citando Pául, 1997, citados em Paixão,2017, p.34). 

Para além da prestação de cuidados nas atividades básicas da vida diária e do suporte 

psicológico, emocional e financeiro, a família presta um conjunto vasto de serviços, tais como, 

“(…) o transporte, o verificar o bem-estar da pessoa idosa, os serviços domésticos, assistência 

administrativa e legal, a preparação de refeições, a coordenação, as compras, a supervisão 

continua, a enfermagem e a ajuda financeira geral.”. (Andrade,2009, citando Pául, 1997, 

citados em Paixão, 2017, p.33)  

Deve ser feita uma articulação entre os familiares e diversa rede social informal com os 

serviços que prestam os cuidados para que em conjunto assegurem a qualidade de vida e bem-

estar das pessoas idosas. 

 

 

 2.2- As respostas sociais para pessoas idosas 

No ponto anterior constatamos que a família é o grande suporte das pessoas idosas, 

considerada a principal prestadora de cuidados e apoio às mesmas. Porém, num mundo em 

plena transformação, vão surgindo novas solicitações à família, principalmente a vida 

profissional na maioria das vezes leva a que estas não tenham tempo para cuidarem como 

queriam dos seus familiares, portanto, esses cuidados são maior parte das vezes confiados às 

instituições.  
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Mouro (2013, p.30) citado em Macedo (2014, p.5) menciona três tipos de respostas 

sociais:  

• Respostas humanitárias, que dizem respeito às visitas ao domicílio através do 

voluntariado ou de entidades de segurança pública;  

• Respostas convencionadas, onde a institucionalização é temporária ou 

continuada; 

• Respostas direcionadas, onde se incluem os serviços que permitem retardar a 

institucionalização e que promovem um envelhecimento ativo. 

Segundo a Segurança Social, atualizada no dia 15 de abril de 2021, são sete as respostas 

sociais que visam responder às necessidades da população idosa. 12 

O Centro de Convívio – “Resposta social de apoio a atividades sociais, recreativas e 

culturais, organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas idosas, 

residentes numa determinada comunidade.”. 

O Centro de Dia – “Resposta social que presta um conjunto de serviços que contribuem 

para a manutenção no seu meio social e familiar, das pessoas com 65 e mais anos, que 

precisem dos serviços prestados pelo Centro de Dia.”. 

O Centro de Noite – “Resposta social que funciona em equipamento de acolhimento 

noturno, dirigido a pessoas idosas com autonomia que, durante o dia permaneçam no seu 

domicílio e que por vivenciarem situações de solidão, isolamento e insegurança, 

necessitam de acompanhamento durante a noite.”. 

O Acolhimento Familiar – “Resposta social que consiste em integrar, temporária ou 

permanentemente, pessoas idosas em famílias capazes de lhes proporcionar um ambiente 

estável e seguro.”. 

 

12  O ISS-I.P -  Instituto da Segurança Social – Instituto Público apresenta de um conjunto de 7 respostas 

socias que visam garantir o bem-estar das pessoas idosas. In: https://www.seg-social.pt/idosos, acedido em janeiro 

de 2022. 

 

https://www.seg-social.pt/idosos
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Estrutura Residencial para idosos (ERPI)- “Resposta social destinada a alojamento 

coletivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos.”. 

Centro de férias e lazer- “Resposta social destinada a todas as faixas etárias da população 

e à família na sua globalidade para satisfação de necessidades de lazer e de quebra da 

rotina, essencial ao equilíbrio físico, psicológico e social dos seus utilizadores.”.    

Estas respostas visam atender e acolher pessoas idosas que se encontrem numa situação 

familiar, social, económica e de saúde, que não permita resposta alternativa, proporcionado os 

serviços adequados ás mesmas. 

A resposta social que vamos estudar mais em detalhe neste trabalho vai ser a de SAD, no 

sentido de determinar os contributos do mesmo na qualidade de vida das pessoas idosas em 

meio rural. 

Lage (2005) citado em Andrade (2009) salienta que as “(…) políticas sociais e de saúde 

cada vez mais encaminham a manutenção da pessoa idosa no domicílio, assumindo o cuidador 

informal tarefas que deveriam ser garantidas pelos serviços de saúde e sociais.”  (Paixão, 

2017, p.36) 

Os autores Ribeirinho (2002) e Pimentel (2001) citados em Macedo (2014, p.7) referem 

a grande importância do SAD no cuidado aos idosos, primeiro porque há uma redução do 

número de internamentos nos hospitais e do período de internamento; diminuição do número 

de pedidos de lugares nos lares; custos mais reduzidos nos SAD que em outras respostas; 

aumento da qualidade de vida e bem-estar, não só dos cuidadores informais, bem como dos 

próprios idosos.  

 De acordo com o ISS-I.P. - Instituto da Segurança Social – Instituto Público, o SAD é uma:   

Resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e ou 

pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física e ou 

psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a 

satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das atividades 

instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito.  

O SAD tem como objetivos,  

(…)contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias; para a 

conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;  para a 
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permanência das pessoas no seu meio habitual de vida, retardando ou evitando o 

recurso a estruturas residenciais;  promover estratégias de desenvolvimento da 

autonomia; prestar os cuidados e serviços adequados às necessidades dos utentes 

(mediante contratualização); facilitar o acesso a serviços da comunidade; reforçar 

as competências e capacidades das famílias e de outros cuidadores.” 

“Disponibilizar os cuidados e serviços todos os dias da semana garantindo, sempre 

que necessário, o apoio aos sábados, domingos e feriados.  

Prestar pelo menos quatro dos seguintes cuidados e serviços: 

Cuidados de higiene e conforto pessoal; Higiene habitacional, estritamente 

necessária à natureza dos cuidados prestados; Fornecimento e apoio nas refeições, 

respeitando as dietas com prescrição médica; Tratamento da roupa do uso pessoal 

do utente; Atividades de animação e socialização, designadamente, animação, 

lazer, cultura, aquisição de bens e géneros alimentícios, pagamento de serviços, 

deslocação a entidades da comunidade; Serviço de teleassistência. 

O SAD pode, ainda, assegurar: 

Formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação 

de cuidados aos utentes; Apoio psicossocial; Confeção de alimentos no domicílio; 

Transporte; Cuidados de imagem; Realização de pequenas modificações ou 

reparações no domicílio; Realização de atividades ocupacionais. 

Na perspetiva de Simões (2006, s/d) citado em Ribeiro (2015, p.1), 

As atuais gerações mais idosas são caracterizadas como sendo mais saudáveis, mais 

longevas e mais instruídas. Envelhecer não implica necessariamente ser doente, frágil, 

dependente ou depressivo; é sim um momento de transformação e de aprendizagens e, 

essencialmente, de novas descobertas. 

 Ou seja, esta perspetiva faz-nos acreditar numa longevidade mais saudável capaz de 

permanecer mais tempo em suas casas. Faz-nos acreditar numa transformação do 

envelhecimento, essas transformações podem ser levadas a cabo com a ajuda do Serviço de 

Apoio Domiciliário, nessa lógica segundo a autora Ribeirinho (2017, p. 233-234), diz-nos que  

(…) o SAD tem vindo a posicionar-se na construção de uma visão que progressivamente 

contribua para uma real alternativa à institucionalização, ou retardamento da mesma, 
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promovendo um acompanhamento de maior proximidade, adaptado a cada situação e 

tendo em consideração todo o agregado familiar, alargando assim o enfoque da 

abordagem tradicional, que se centrava numa resposta mais individualizada. (Manual 

de Procedimentos do SAD, 2015)  

Ribeirinho (2017) numa lógica de alternativa à institucionalização diz-nos que a ideia 

passa por, em vez de nos focarmos somente no utente e nos seus problemas, incluirmos também 

potencialidades das famílias articulando com as respostas sociais para uma melhor resolução 

da situação.   

A pesquisa que a autora (2007) apresentou no seu trabalho sobre as equipas técnicas do SAD 

pretende,  

(…) que as equipas do apoio domiciliário sejam interdisciplinares, com 

responsabilidades de gestão e organização do SAD, designadamente na coordenação 

das equipas prestadoras (ajudantes familiares), bem como no acompanhamento social 

dos indivíduos/famílias utentes desta resposta social, assegurando a qualidade dos 

serviços prestados. (Ribeirinho, 2017, p. 234) 

(…) implica uma intervenção transversal, territorializada e interdisciplinar, que 

coloque as pessoas como centro e motor da intervenção, sujeito de direitos e deveres, 

no respeito pelas suas diferenças, especificidades, capacidades, percursos, 

potencialidades e competências, afirmando o seu direito à liberdade de escolha, 

autodeterminação e participação activa no seu processo de mudança (Referencial de 

Funcionamento SAD, 2014). (Ribeirinho, 2017, p. 234)  

 

2.2.1- O SAD nos territórios rurais 

Vara (2012) citado em Estevão (2017) enaltece o facto de que o idoso deve permanecer 

na sua residência o maior tempo possível, com o propósito de se manter ativo e integrado na 

sociedade. 

Para que isso seja possível e uma vez que atualmente a nossa população é cada vez mais 

envelhecida, é necessário repensar o SAD como o retardar da institucionalização, uma vez que 

os idosos de hoje em dia objetivam ficar nas suas casas o mais tardiamente possível. E esta é 
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de facto a resposta que permite que os idosos permaneçam nas suas casas com o máximo de 

qualidade de vida. 

E a verdade esta Resposta Social tem vindo a ser repensada com vista a ser a resposta do 

futuro para as pessoas idosas. Pois, tal como nos diz Estevão (2017, p.17), “Atualmente as 

instituições de apoio à terceira idade tentam integrar uma resposta social que permita aos 

idosos terem algum tipo de assistência sem a necessidade de institucionalizá-los”.” 

Estevão (2017, p.17) citado em Pereira (2012) refere que o Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social, demonstra que na última década a resposta social que mostra maior taxa 

de crescimento apresentou, é o SAD (82,8%), seguida dos Centros de Dia, com 42,5%, 

reforçando assim a ideia de que esta resposta é de facto um dos caminhos a seguir, evitando 

e/ou retardando a institucionalização em Estruturas Residenciais para Idosos. 

Os autores Daniel, Monteiro e Ferreira (2016, p.257) citados em Gomes (2017, p.19) 

acrescentam outros objetivos desta resposta, “o contato com a sua [do idoso] rede de 

proximidade, e assegurando a manutenção de alguma autonomia”. 

“(…) os idosos de SAD, sentem que não perdem a sua autonomia e que ainda têm poder de 

tomar decisões pois estão nas suas casas.”. (Pimentel, 2001 citado em Gomes, 2017, p. 18).  

Visto que, o que se pretende é que as pessoas mantenham qualidade de vida nas suas habitações, 

local onde habitualmente se sentem melhor. 

           Como é possível verificar na Tabela que se segue (nº.1), a resposta SAD apresenta pontos 

positivos e limitações e/ou riscos, que podem ser repensados de modo a dar uma resposta eficaz 

às pessoas idosas.  

Tabela 1 - Principais virtualidades e limitações e/ou riscos da resposta social de SAD 

Principais virtualidades Principais limitações e/ou riscos 

Garantir a permanência no domicílio Entendimento dos sujeitos como seres 
biológicos – ausência de muitos serviços 

Evitar a institucionalização Quantidade de tempo associado ao cuidado 

Garantir necessidades básicas aos utentes Insuficiência de mecanismos de comunicação 
e controlo dos cuidados 

Funcionar como um complemento ao apoio 
informal 

Falta de formação, de supervisão dos 
profissionais de trabalho em equipa 

Contribuir para o combate ao isolamento 
social das pessoas idosas 

Dificuldade em assegurar planos de cuidados 
individualizados 
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 Pouco envolvimento dos utentes na prestação 
dos cuidados, assim como da família 

Fonte: Adaptado de Guedes (2014, p. 199) citado por Gomes (2017, p. 19) 

Quanto à insuficiência de mecanismos de comunicação e controlo dos cuidados, este pode 

ser repensado através de mecanismos digitais interativos, para o controlo de medicação, por 

exemplo.  

A falta de condições económicas ou a habitação não ter condições para ser habitada, leva 

a seja preciso perceber as maneiras possíveis que permitem envelhecer em casa com qualidade 

e de forma segura. Estas passam pela “(…) acessibilidade e manutenção dentro da própria 

habitação, pela comunidade, sustentabilidade, serviços e mobilidade.”. (Porto & Rezende, 

2016, citado em Marques, 2018, p. 11) 

O SAD permitiria poderá contribuir, no entanto, e apesar das limitações sinalizadas, para 

que o envelhecimento possa ser vivido em casa, uma vez que foi algo que os idosos construíram 

e é um espaço onde passaram uma vida inteira e por isso está repleto de memórias e afetos, de 

identidade e características específicas que respeitam o projeto de vida e a história de cada um. 

Envelhecer em casa, mantém os laços sociais e afetivos com a família e aumenta a qualidade 

de vida.  

Por outro lado, Martins (2013) citado em Macedo (2014, p. 19) afirma que a participação 

dos idosos na comunidade é fundamental, pois gera capital social13, criam-se e fazem-se 

alterações nas redes de sociabilidade de apoio formal e informal. O autor Pinto acrescenta que 

“a participação promove igualmente uma melhor autoestima, sentimento de autoeficácia e de 

controlo pessoal e social (…).”.  

No entanto, o envelhecimento, atualmente, segundo Macedo (2014, p. 18) reflete um 

problema social alicerçado em dois pilares fundamentais, a desproteção social e a reforma.  

 

13 Capital Social:  Para Pierre Bourdieu, o capital social é o agregado de recursos atuais ou potenciais que 

estão ligados à posse de uma rede de contatos durável de relacionamentos mais ou menos institucionalizados de 

familiaridade e reconhecimento – em outras palavras, é o pertencimento a um grupo. A posse de capital social 

reproduz relacionamentos duradouros e úteis que podem garantir ganhos materiais ou simbólicos. In 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_(sociologia), acedido em maio de 2022. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_(sociologia)
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• A desproteção social que advém da falência da família enquanto unidade de 

proteção social do idoso; 

• A falta de comprometimento efetivo do Estado na organização de respostas 

sociais para o idoso; 

•  A exclusão social, dificuldade na adaptação às novas alterações do quotidiano é, 

por vezes, alimentada pelo próprio idoso e pela sociedade, que se salienta mais 

nas limitações que nas potencialidades do mesmo. 

A reforma, advém uma maior atenção por parte do estado social, devido tanto ao aumento 

do número de reformados, quanto à mudança do modo e estilo de vida dos mesmos. (Mouro, 

2013, p. 19 citado em Macedo, 2014). 

Já o autor Faleiros (2013) salienta os mesmos factos que a autora Macedo (2014, p. 16) 

reconhecendo também que o envelhecimento, acarreta alguns desafios, tais como: 

•  Relação entre gerações; 

•  Na repartição dos tempos sociais; 

• Na formulação de políticas públicas; 

• Na dinâmica do envelhecimento demográfico e no sentido que a velhice tem para 

as pessoas. 

E, portanto, é necessário olhar o sujeito “(…) envelhecido em relação ao seu contexto e 

às suas trocas sociais (incluindo os determinantes económicos, políticos, familiares, 

ambientais e pessoais).”. (Faleiros, 2013 citado em Macedo, 2014, p.16) 

Duarte (2018) afirma que as políticas para as pessoas idosas englobam medidas de caráter 

económico, social e cultural vocacionadas a proporcionar oportunidades de realização pessoal, 

valorização do ser humano e a promoção social através de uma participação ativa na vida da 

comunidade, objetivando o combater as desigualdades sociais. 

O autor Carvalho (2013, p. 100) citado em Duarte (2018, p. 20) considera que não existe 

uma Política de Envelhecimento em Portugal, existe, sim políticas de velhice que segundo o 

autor “estas políticas pretendem dar resposta às necessidades sentidas por esta população e 

materializam-se em “estratégias, programas, medidas e equipamentos e serviços […].”.  

As políticas de ação social visam o desenvolvimento dos equipamentos sociais ERPIs, 

Centros de Dia e redes de SAD, sobretudo, que tendem a diminuir as carências desta população. 
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Porém, as Respostas Sociais continuam a ser escassas e na maioria dos casos são ineficazes 

levando a problemas como o isolamento, à falta de autonomia, quer na residência, quer na 

capacidade de se deslocar ao exterior (Capucha, 2005, p. 342, citado em Duarte, 2018).  

   O autor Capucha (2005, p. 343) refere ainda que as pensões de reforma, são baixas e 

provocam casos de pobreza extrema e diz-nos que este assunto já fora debatido no âmbito das 

políticas sociais, mas nada garante que esta “(…) realidade tenha um desenvolvimento positivo 

até porque a atual conjuntura das finanças públicas o não permite.”. (Duarte, 2018, p. 21) 

Posto isto, é necessária uma política de ação social, assente em três pilares (Duarte, 2018, 

p. 21): 

• Assegurar a qualidade de toda a rede de equipamentos existentes. 

•  Expandir a rede de modo a cobrir a totalidade da procura, coincidindo com a 

oferta, tendo em conta o tipo de valência.  

• Implementar procedimentos de clarificação da relação entre o estado e os 

diferentes prestadores de serviços, assegurando prioridades aos mais pobres, 

através de apoios públicos.  

De acordo com o autor Capucha (2005) citado em Duarte (2018), o sucesso das políticas 

de saúde e de proteção social resulta de uma boa implementação das mesmas no âmbito do 

fenómeno do envelhecimento. O mesmo autor refere, no entanto, que caso estas políticas sejam 

insuficientes não permitem à população idosa uma equidade de direitos face aos da cidadania. 

  

 

2.2.2- SAD e Ageing in Place 

É neste contexto de reflexão acerca da necessidade de repensar as políticas sociais viradas 

para as pessoas idosas, e onde as vantagens de envelhecer no meio ambiente de sempre surgiram 

em força nos últimos anos, que emergiu a ideia de ageing in place, que segundo WHO (2015) 

citado em Fonseca (2018) significa viver em casa e na comunidade, com segurança e de forma 

independente, à medida que se envelhece. O propósito deste conceito é permitir às pessoas 

idosas permanecer num ambiente que lhes seja familiar e de preferência na mesma casa e em 

comunidade.  
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O autor Fonseca (2018) refere-nos que este conceito, absolutamente contemporâneo, tem 

como objetivo proteger os idosos, principalmente os mais vulneráveis, e demonstra uma 

mudança de paradigma nas políticas sociais de apoio aos idosos, aludindo ao facto se considerar 

prioritária a vontade da pessoa idosa em permanecer no seu ambiente familiar e comunitário o 

maior tempo possível, beneficiando de apoio social. 

O conceito de “(…) ageing in place traduz o desejo de envelhecer num ambiente familiar 

que se adapte às modificações que o processo de envelhecimento traz consigo.”. (Fonseca, 

2018, p. 9) 

Para Iecovich (2014) citado em Fonseca (2018, p.10), o ageing in place apresenta várias 

dimensões relacionadas entre si:  

• dimensão física (a casa, a aldeia, o bairro, a cidade onde se vive); 

• dimensão social (envolvendo relacionamentos e contactos interpessoais); 

• dimensão emocional e psicológica (que tem a ver com um sentimento de 

pertença e ligação a um lugar); 

• dimensão cultural (ligada aos valores, crenças e significados que as pessoas 

atribuem a um determinado espaço). 

Quando falamos em place referimo-nos não só à habitação, mas também à comunidade 

composta pelo ambiente físico (ambiente circundante e serviços locais disponíveis) e social 

(familiares, amigos, vizinhos). 

Para Martin, Santinha, Rito e Almeida (2012), citado em Marques (2018, p. 10) o ageing 

in Place é “(…) considerado uma política emergente focada na compreensão de mudanças que 

ocorrem no envelhecimento e no ambiente envolvente, privilegiando a manutenção da pessoa 

quer na sua própria habitação, quer noutras situações estruturadas na comunidade.”. 

Pretende-se que a pessoa idosa permaneça na sua própria casa até ao final da sua vida, 

para envelhecer no seu conforto a não ser que os seus estados físicos e psicológicos já não o 

permitam. 

Corroborando a ideia dos autores Martin, Santinha, Rito e Almeida (2012), Timmermann 

(2012), citados em Marques (2018) salienta-nos também que o conceito ageing in Place 

objetiva que a pessoa possa permanecer na sua própria casa o maior tempo possível à medida 

que envelhece, mesmo que padeça de algumas doenças, ao invés do que acontece nas 

instituições, que representam uma mudança abrupta na vida destas pessoas, pois têm de 
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habituar-se a novos costumes, a novas rotinas, a novos horários, entre outros. E tal como nos 

diz a autora Marques (2018, p.10) “A institucionalização das pessoas poderá causar-lhes uma 

maior e ou mais acelerada perda de autonomia (…). Neste processo as atividades de vida diária 

(AVD), como cozinhar, limpar a casa e outras atividades do dia-a-dia, irão desaparecer.”.    

Os constrangimentos que podem impedir o ageing in Place são as doenças avançadas, a 

inexistência ou insuficiência de meios económicos e apoios de familiares para permanecer com 

qualidade em casa. Um exemplo comum, a demência avançada, uma vez que o quadro evolutivo 

das demências apresenta sinais iniciais tais como: alterações da personalidade, perda de 

capacidades ao realizar tarefas diárias, perda de memória, apatia e isolamento. Quando a 

demência já é mais avançada há uma perda progressiva da memória em que o agente pode ser 

incapaz de reconhecer os familiares mais próximos, pode ser incapaz de realizar 

autonomamente atividades como andar, lavar-se, vestir-se; no que toca à comunicação pode já 

ter dificuldade em perceber o que se passa e o que está a ser dito, mesmo a sua forma de 

expressar, fica afetada, tendo um discurso incoerente.  (Portugal, s.d.) Estes factos apresentam 

entraves ao Ageing in Place, necessário assim, neste caso recorrer às respostas sociais, 

nomeadamente a Estrutura Residenciais.  

É assim necessário perceber as maneiras possíveis que permitem envelhecer em casa com 

qualidade e de forma segura. Estas passam pela “(…) acessibilidade e manutenção dentro da 

própria habitação, pela comunidade, sustentabilidade, serviços e mobilidade.”. (Porto & 

Rezende, 2016, citado em Marques, 2018, p. 11) 

  Quando a pessoa envelhece fica mais dependente, ou seja, é preciso acessibilidade 

dentro de casa, por exemplo, maior parte das casas têm banheira, logo seria mais fácil adaptar 

para um poliban de fácil acesso. Outro exemplo é o fogão, alterar para uma placa inteligente de 

segurança, entre outras opções. O SAD daria apoio em todo o resto, desde a alimentação, 

higiene pessoal e habitacional e a nível de deslocação para o mercado, por exemplo, ou a outros 

serviços que as pessoas necessitem.  

A autora Marques (2018, p.11) citando a ideia de Timmermann (2012), afirma que 

existem aspetos positivos e negativos em relação ao ageing in place. Quanto aos positivos:  

i) na própria casa existem as memórias e um maior conforto; ii) as interações com os 

vizinhos, visto que já os conhecem, e muitas das vezes para além de vizinhos também 

são amigos; iii) e por último, por ser considerada uma alternativa menos dispendiosa, 



  

42 

 

pois à partida as pessoas já possuem a sua própria habitação, e em caso de 

necessitarem de ajuda podem recorrer às redes primárias de solidariedade: família, 

amigos e vizinhos. 

Quanto aos negativos,  

i) o facto das habitações poderem ser inadequadas para o processo de envelhecimento; 

ii) o isolamento, pois muitas vezes as pessoas vivem sozinhas e como as famílias tem os 

seus dias demasiado ocupados não as conseguem visitar; iii) e por fim, as necessidades 

de cuidados não detetadas, caso exista uma diminuição das capacidades físicas ou 

cognitivas, se as famílias não estiverem presentes frequentemente, as necessidades 

tendem a aumentar originando graves problemas de saúde, higiene e de nutrição, por 

exemplo. (Timmermann, 2012, citado em Marques, 2018, p. 11) 

 No relatório do 2.º Fórum Global da Organização Mundial de Saúde sobre Inovação para 

Populações Envelhecidas (WHO, 2015), são identificadas as cinco principais áreas de 

intervenção no processo de ageing in place: pessoas, lugares, produtos, serviços 

personalizados, políticas de apoio social (no original, the 5 P’s   - People, Place, Products, 

Person-centered services, Policy).  

O autor Fonseca (2018) elucida-nos sobre a necessidade de mudança de vários aspetos 

para que as pessoas idosas possam permanecer mais tempo nas suas casas em segurança. 

Salientando a necessidade de desenvolver programas de natureza social que considerem as 

progressivas limitações funcionais dos indivíduos e por outro lado a manutenção da autonomia 

e participação na sociedade.  

E na mesma ótica, a implementação de programas de assistência ao domicílio, incluindo 

a teleassistência, são importantes para reforçar uma autonomia com impacto na qualidade de 

vida.  

Para que o ageing in place seja possível, é necessário criar «comunidades habitáveis» um 

conceito que liga o design físico, a estrutura social e as necessidades de todas as gerações que 

compartilham um local comum. (Lecovich, 2014, citado em Fonseca (2018) 

E segundo Fonseca (2018) tudo se tem encaminhado para o desenvolvimento dessas 

comunidades através de diversos serviços, serviços de apoio domiciliário, cuidados de saúde 

no lar, hospitalização domiciliária, cuidados paliativos domiciliários, programas de nutrição e 

serviços de apoio para cuidadores e familiares.  
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Esta será a resposta do futuro, desenvolvendo modelos inovadores de assistência às 

pessoas idosas através de tecnologias recentes, como por exemplo, um serviço especializado de 

SAD, disponibilizado 365 dias por ano, com serviços de cuidados de higiene e conforto pessoal, 

e a teleassistência e que se destina a todas as pessoas que se encontram em situação de 

dependência, (por velhice, doença, incapacidade ou isolamento), como as pessoas plenamente 

autónomas, mas que desejam sentir-se protegidas, a orientação e acompanhamento de pequenas 

adaptações ou reparações no domicílio, com vista a eliminar barreiras arquitetónicas existentes, 

formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação de cuidados 

aos utentes14, e estes mecanismos têm como objetivo fornecer soluções para aumentar a 

segurança em casa e promover a independência, capacitando desse modo o ageing in place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Informação retirada do site: https://cuidamosemcasa.pt/apoio-domiciliario/ 
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II-  O território da investigação 

1- Um retrato transversal da freguesia de Alferce 

 Neste trabalho foi estudada uma rede de apoio domiciliário, situada em Alferce, 

(Concelho de Monchique) zona marcadamente rural. 

O distrito de Faro é constituído por dezasseis concelhos, sendo Monchique um deles. O 

concelho de Monchique situa-se “na Unidade Territorial do Algarve, integrando uma das suas 

sub-regiões formada pelos concelhos de Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Lagoa e 

Silves, estando limitado a norte pelo concelho de Odemira, a sul pelos concelhos de Portimão 

e Lagos, a Este pelo concelho de Silves, e a Oeste pelo concelho de Aljezur” (Diagnóstico do 

Núcleo Local de Inserção, 2014:5). 15 

O concelho é composto por três freguesias – Monchique, Alferce e Marmelete e tem uma 

superfície de 396km², e uma densidade populacional -número médio de indivíduos por km²- de 

15,27 (INE, Censos 2011). 

De acordo com os Censos 2011, a maior concentração de população residente está 

centrada na sede do concelho, com 4817 residentes. Segundo a recolha de dados estatísticos 

descrita, a freguesia de Marmelete nessa data detinha 787 residentes, ao passo que Alferce 

apresentava um menor número, 441 indivíduos. No total, o concelho era composto por 6045 

residentes, sendo que os residentes do sexo masculino representam uma percentagem 

ligeiramente superior à do sexo feminino, com 50,4% da população residente. 15 

 

 

 

 

 

 

15Informação Retirada do Diagnóstico Social de Monchique do site: https://cms.cm-

monchique.pt//upload_files/client_id_1/website_id_1/Servicos_Municipais/Accao_social/Rede_Social/Diagnosti

co%20Social%20de%20Monchique%202016.pdf  

https://cms.cm-monchique.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Servicos_Municipais/Accao_social/Rede_Social/Diagnostico%20Social%20de%20Monchique%202016.pdf
https://cms.cm-monchique.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Servicos_Municipais/Accao_social/Rede_Social/Diagnostico%20Social%20de%20Monchique%202016.pdf
https://cms.cm-monchique.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Servicos_Municipais/Accao_social/Rede_Social/Diagnostico%20Social%20de%20Monchique%202016.pdf
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Tabela 2 - População residente por local de residência no ano de 2021 

 

Fonte: INE16 

 

Já no ano de 2021 segundo os dados do INE, a maior concentração de população residente 

continua centrada na sede do concelho, com 4737 residentes. A freguesia de Marmelete nessa 

data detinha 698 residentes e a freguesia de Alferce apresentava um menor número, 391 

indivíduos. No total, o concelho era composto por 5462 residentes. Comparativamente houve 

um decréscimo acentuado do ano de 2011 para o ano de 2021. 

 Segundo o Diagnóstico Social do Concelho de Monchique, a população é envelhecida, 

apresentando um duplo envelhecimento, isto é, o número de crianças e jovens é visivelmente 

inferior ao número de pessoas idosas com um Índice de Envelhecimento (idosos por cada 100 

jovens) em 2015, a situar-se nos 376.4, valor substancialmente superior ao de Portugal, (146,5). 

O Índice de Longevidade em 2015, no concelho de Monchique (60,4), era igualmente elevado 

quando comparado com a média de Portugal. Quanto ao Índice de Dependência de Idosos o 

concelho em estudo posicionou-se nos 59,7, sendo que a média de Portugal (31,8). 15 

Segundo a Carta Social, a freguesia de Monchique tem como resposta social Lar de Idosos 

e Residência, com capacidade máxima de 80 utentes, e ainda o Programa de Ajuda Alimentar 

a Carenciados. Já Marmelete dispõe de quatro respostas sociais, SAD com capacidade para 12 

utentes, Centro de Convívio com capacidade para 40 utentes, Estrutura Residencial para 

 

16  Tabela Retirada do Site: Portal do INE 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0011166&selTab=tab0
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Pessoas Idosas (Lar de Idosos e Residência) com capacidade para 26 utentes e ainda a Ajuda 

Alimentar a Carenciados. 

 Quanto à freguesia de Alferce dispõe de três respostas sociais: SAD, com capacidade 

para 40 utentes, Centro de Dia com capacidade para 19 utentes e o Programa de Ajuda 

Alimentar a Carenciados. 

Do ponto de vista físico, “Alferce é uma freguesia com 95,31 km² de área e 441 habitantes 

(2011). A sua densidade populacional é de 4,6 hab/km², o que lhe permite ser classificada como 

uma Área de Baixa Densidade (portaria 1467-A/2001).”  

No tocante à história de Alferce, de referir que a povoação é muito antiga, muito 

provavelmente de épocas anteriores ao século XIII, refletindo uma toponímia de origem árabe. 

Uma das raízes etimológicas que lhe está intimamente associada é a palavra "al-faris", que 

significa cavaleiro, existindo assim uma forte possibilidade de Alferce ser uma terra de 

cavaleiros. Relacionando esta teoria com a arquitetura militar islâmica, existente no Cerro do 

Castelo de Alferce, ao qual estudos recentes apontam para que este lugar desempenhasse em 

tempos uma função geoestratégica de vigilância e segurança às atividades económicas do sector 

agropecuário e da população residente. 

Ainda neste âmbito do património construído, importa realçar a presença de alguns 

moinhos de água e de vento e a própria arquitetura da aldeia de Alferce, com destaque para a 

Igreja Paroquial. 

As atividades económicas predominantes na freguesia de Alferce são a agricultura, 

apicultura e suinicultura. 

Os produtos gastronómicos mais relevantes são a aguardente de medronho, aguardente 

de melosa, mel, enchidos, bolo de tacho e cabidela. 

Do ponto de vista demográfico, a população da freguesia de Alferce é maioritariamente 

idosa, como é possível verificar no quadro abaixo.  
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III- Estrutura metodológica da investigação 

1- Modelo da investigação 

Este trabalho consiste numa investigação que poderemos considerar de inovadora a nível 

nacional, na medida em que não é conhecido nenhum outro estudo em Portugal que relacione 

as duas temáticas, SAD e Ageing in Place, podendo classificar-se como um estudo caso baseado 

numa rede de apoio domiciliário, e que se pretende constituir como um elemento de reflexão 

para alteração desta resposta social, numa perspetiva de melhoria da qualidade de vida dos 

idosos em meio rural. 

A investigação terá por base, “técnicas centradas na procura de causalidades dos 

fenómenos sociais sobre os quais se pretende intervir, de forma a não agir sobre as evidências, 

mas ser capaz de se aproximar dos fatores provocados do fenómeno social em análise” 

(Guerra, 2000, pp. 144-145).  

Do ponto de vista da sua natureza, a pesquisa é aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimentos para aplicar na prática dirigidos à solução de problemas específicos. (Prodanov 

& Freitas, 2013, p. 51) 

Para Demo (2000, p.20), a “Pesquisa é entendido tanto como procedimento de fabricação 

do conhecimento, quanto como procedimento de aprendizagem (princípio científico e 

educativo), sendo parte integrante de todo processo reconstrutivo do conhecimento.”   E tem 

como finalidade “resolver problemas e solucionar duvidas, mediante a utilização de 

procedimentos científicos”. (Prodanov & Freitas, 2013, p. 42) 

A pesquisa científica é a realização de um estudo planeado, sendo o método de abordagem 

do ploblema o que caracteriza o aspeto científico da investigação. A finalidade é descobrir 

respostas para questões mediante a aplicação do método científico. Parte de um problema, de 

uma interrogação e para solucionar esse problema, são levantadas hipóteses que podem ser 

confirmadas ou refutadas pela pesquisa. "Portanto, toda pesquisa se baseia em uma teoria que 

serve como ponto de partida para a investigação.”. (Prodanov & Freitas, 2013, p. 43) 

O autor Ander-Egg (1978, p.28), salienta-nos que a pesquisa é um “procedimento 

reflexivo sistemático, controlado e critico, que permite descobrir novos fatos ou dados, 

relações ou leis, em qualquer campo de conhecimento.”. (Lakatos e Marconi, 2007, p.157, 

citado em Prodanov & Freitas, 2013, p.48) 
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Segundo Yin (2001) citado em Prodanov & Freitas (2013, p.60) “O estudo de caso é 

quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que permita 

o seu amplo e detalhado conhecimento.”. Consiste “(…) em coletar e analisar informações 

sobre determinado individuo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar 

aspetos variados da sua vida, de acordo com o assunto da pesquisa.”. 

Na perspetiva de Gil (2010, p.37) o estudo de caso “consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou mais objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento.”. (Prodanov & Freitas, 2013, p.60) 

Este estudo de acordo com Boaventura (2004 “(…) possui uma metodologia de pesquisa 

classificada como aplicada, na qual se busca a aplicação prática de conhecimentos para a 

solução de problemas sociais.”. (Prodanov & Freitas, 2013, P.60) 

Sob o ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa pode ser de natureza 

quantitativa ou qualitativa. Quanto à primeira, “considera que tudo pode ser quantificável, o 

que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. 

Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (…).”. (Prodanov & Freitas, 2013, p.69) 

Tem como objetivos a análise da interação de certas variáveis, a compreensão e 

classificação de processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, a apresentação de 

contribuições no processo de mudança, a criação ou formação de opiniões de determinado 

grupo e permitir, em maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos 

comportamentos ou das atitudes dos indivíduos. (Prodanov & Freitas, 2013, p.70)  

Já a pesquisa qualitativa, 

(…) considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode 

ser traduzido em números.”.  “(…) a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos 

dados. O pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de estudo em 

questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo. (Prodanov & Freitas, 

2013, p.70) 

          Embora com alguns dados de natureza quantitativa, pode-se afirmar que a maioria dos 

elementos recolhidos, quer pelo próprio ângulo de abordagem dos assuntos, a presente 

investigação se pode classificar dentro das abordagens qualitativas.  
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Quanto à coleta de dados, nesta investigação realizaram-se quinze inquéritos aos idosos 

beneficiários do Serviço de Apoio Domiciliário da freguesia de Alferce; duas entrevistas aos 

familiares dos idosos beneficiários do Serviço de Apoio Domiciliário e uma entrevista à 

Assistente Social responsável pelo SAD.  
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2- Questões da investigação  

Do ponto de vista metodológico, formularam-se um conjunto de questões de investigação 

que irão funcionar como elementos de orientação em torno das quais se irá estruturar o presente 

estudo.  

As questões são: 

• Diagnosticar algumas particularidades do processo de envelhecimento em meio 

rural; 

• Determinar os contributos do SAD na qualidade de vida das pessoas idosas em meio 

rural; 

• Contribuir para uma melhor articulação entre cuidadores informais e SAD numa 

perspetiva de complementaridade no apoio aos idosos; 

• Identificar possíveis alterações do SAD favorecedoras do Ageing in Place. 
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3- Participantes – Universo e Amostra 

A coleta de dados é a fase do método de pesquisa, que tem como objetivo obter 

informações da realidade. 

O universo deste estudo são os idosos beneficiários do SAD da freguesia de Alferce. De 

uma forma complementar, será ainda recolhida informação junto de um grupo de cuidadores 

informais, assim como de uma AS que intervém profissionalmente no âmbito desta resposta 

social. 

Esta investigação terá uma amostra por conveniência, pois foi escolhido o tipo de pessoas 

a inquirir. Foram inquiridas pessoas idosas do sexo masculino e feminino residentes no 

território de análise, nomeadamente pessoas idosas casadas, viúvas, com filhos, sem filhos, a 

viver na localidade sede de freguesia ou em lugares isolados da serra, procurando deste modo, 

constituir uma amostra o mais heterogénea possível. 

Segundo Prodanov & Freitas (2013) a Amostra é parte da população ou do universo, e 

refere-se ao subconjunto do universo ou da população, por meio do qual estabelecemos ou 

estimamos as caraterísticas desse universo ou dessa população. 
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4- Instrumentos de Recolha e tratamento de dados 

Para concretizar a presente investigação, nomeadamente no enquadramento teórico e no 

ponto da caraterização do território de análise, foi efetuada uma pesquisa bibliográfica através 

de material já publicado em livros, revistas, artigos científicos, dissertações, teses, fontes 

eletrónicas e ainda a base de dados com informação de natureza estatística, com realce para o 

INE e a PORDATA. 

As entrevistas aplicadas, inseriram-se na categoria das entrevistas estruturadas, o que 

acontece “(…) quando o entrevistador segue um roteiro preestabelecido. Ocorre a partir de 

um formulário elaborado com antecedência.” (Prodanov & Freitas, 2013, p. 106) 

Já o inquérito aplicado, foi constituído com perguntas de escolha múltipla e 

principalmente maioritariamente fechadas, formando uma “série ordenada de perguntas que 

devem ser respondidas por escrito pelo informante respondente, (Prodanov & Freitas, 2013, 

p.108). Pese embora, alguns dos dados recolhidos neste inquérito seja de natureza quantitativa, 

(idade, rendimentos, por exemplo), os mesmos foram sempre analisados numa lógica 

qualitativa e de uma forma entrecruzada com outros elementos recolhidos, em particular alguns 

conceitos de natureza teórica e até a informação obtida através das entrevistas, daí poder-se 

afirmar que o presente estudo se insere na categoria das investigações qualitativas. 

O tratamento de dados recolhidos no inquérito, foi feito, e num primeiro momento, 

nomeadamente sob o ponto de vista gráfico, através do programa SPSS17 (Statistical Package 

for the Social Sciences). É um software que ajudará a medir as variáveis e a tirar conclusões, 

 

17 SPSS é um software aplicativo (programa de computador) do tipo científico. Originalmente o nome 

era acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences - pacote estatístico para as ciências sociais, mas na 

atualidade a parte SPSS do nome completo do software (IBM SPSS) não tem significado.  Pacote este de apoio 

a tomada de decisão que inclui: aplicação analítica, mineração de dados, mineração de texto e estatística que 

transformam os dados em informações importantes que proporcionam reduzir custos e aumentar a lucratividade. 

Um dos usos importantes deste software é para realizar pesquisa de mercado. In: SPSS – Wikipédia, a enciclopédia 

livre (wikipedia.org), acedido em 24 de maio de 2022. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_aplicativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada_de_decis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o_de_texto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/SPSS
https://pt.wikipedia.org/wiki/SPSS


  

53 

 

quer através de gráficos, quer através de tabelas, e utilizada a técnica da Análise de Conteúdo18, 

relativamente às entrevistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 A análise de conteúdo é uma metodologia para as ciências sociais para estudos de conteúdo 

em Comunicação e textos que parte de uma perspectiva quantitativa, analisando numericamente a frequência de 

ocorrência de determinados termos, construções e referências em um dado texto. In: Análise de conteúdo – 

Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org), acedido em 24 de maio de 2022. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Metodologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Texto
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Quantitativa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_de_conte%C3%BAdo#:~:text=A%20an%C3%A1lise%20de%20conte%C3%BAdo%20%C3%A9%20uma%20metodologia%20para,termos%2C%20constru%C3%A7%C3%B5es%20e%20refer%C3%AAncias%20em%20um%20dado%20texto.
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_de_conte%C3%BAdo#:~:text=A%20an%C3%A1lise%20de%20conte%C3%BAdo%20%C3%A9%20uma%20metodologia%20para,termos%2C%20constru%C3%A7%C3%B5es%20e%20refer%C3%AAncias%20em%20um%20dado%20texto.
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IV- Apresentação e discussão dos resultados da investigação 

De acordo com os dados recolhidos nas pesquisas bibliográficas e outras fontes como as 

Bases de Dados do INE e da PORDATA, o envelhecimento é um dos maiores desafios do 

milénio, em que Portugal surge com uma elevada taxa de envelhecimento demográfico, sendo 

também por isso necessário que se invista no potencial e bem-estar dos idosos, quer a nível 

físico, social e mental.  

Foi possível constatar no inquérito realizado a quinze utentes beneficiários do SAD da 

freguesia de Alferce, e relativamente aos dados de natureza pessoal, que são pessoas idosas 

com uma média de idades em torno dos oitenta anos, sendo que o género predominante é o 

feminino. Verificamos na tabela nº 519, (ver Apêndice), que oito pessoas são viúvas20, 

representando 53,3% da amostragem; cinco pessoas são casadas e duas pessoas vivem com o 

cônjuge. Estes dados demonstram que o género feminino está mais presente relativamente ao 

género masculino. 

Na tabela nº 6 comprovamos que a maioria das pessoas idosas inquiridas vivem sozinhas. 

 

 Tabela 6 – Com quem vive? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido COM A/O ESPOSA/O 6 35,3 40,0 40,0 

SOZINHO/A 7 41,2 46,7 86,7 

COM FILHOS/ OUTROS 

FAMILIARES 

2 11,8 13,3 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

 

19 Neste ponto da Dissertação optou-se por apresentar apenas as tabelas com informação que consideramos 

mais relevante face às questões da investigação. De qualquer modo, todas as tabelas constam em Apêndice de 

forma sequencial, podendo aí ser consultadas, nomeadamente as que não estão presentes no corpo do trabalho.  

20 Para uma mais fácil leitura e interpretação dos dados, optou-se por apresentar em itálico, todas as 

variáveis a que se faz referência neste ponto da Dissertação e que constam das várias questões colocadas no 

inquérito. 
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Total 17 100,0   
 

Na seguinte tabela nº7 podemos verificar que catorze pessoas de uma amostragem de 

quinze, têm filhos, dos quais, três familiares residem na mesma localidade e na mesma 

habitação; dois familiares residem na mesma localidade; três pessoas residem noutro concelho 

do Algarve e sete noutro concelho do país. Estes resultados traduzem um baixo nível de 

acompanhamento a nível de apoio de que os idosos precisam. Esta insuficiência, e por vezes 

inexistência, relativamente ao apoio social informal dos filhos no tocante aos seus progenitores, 

na maioria das vezes deve-se ao facto dos filhos e outros familiares terem saído para o meio 

urbano à procura de melhores condições de vida. 

 

Tabela 7– Tem filhos? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido SIM 14 82,4 93,3 93,3 

NÃO 1 5,9 6,7 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   
 

 

Este aspeto, saída dos meios rurais e verificado neste estudo, é evidenciado por alguns 

autores quando referem que o envelhecimento demográfico em Portugal está associado a três 

causas: à baixa taxa de natalidade, ao fenómeno dos fluxos migratórios e ao aumento da 

esperança média de vida. (António, 2013, citado em Rodrigues, 2018, p.12) 

Em primeiro lugar, a baixa taxa de natalidade, poderá estar associado a aspetos como o 

elevado custo de vida, nomeadamente de educação, habitação, saúde e até a componente 

salarial, uma vez que a média salarial no nosso país é bastante baixa, para além de questões 

como a precariedade laboral, situações que no seu conjunto favorecem a diminuição da 

natalidade.  

Em segundo lugar, o fenómeno dos fluxos migratórios em que os jovens saem à procura 

de melhores condições de vida, e por outro lado, com a população mais idosa emigrada a 
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regressar ao seu país de origem, são aspetos que contribuem também para o envelhecimento 

demográfico de alguns territórios. Tudo isso, associado ao aumento da esperança média de vida, 

embora por vezes com baixos níveis de autonomia, determina o fenómeno do chamado “duplo 

envelhecimento”, situação que é particularmente evidente nos territórios rurais de baixa 

densidade, categoria em que se insere o território onde foi levado a cabo o presente estudo.   

A questão do despovoamento de determinadas regiões do interior português, traduz-se 

em situações como o isolamento social, e porventura solidão, o que surge expresso na tabela 

nº21, quando e de todas as necessidades, e mesmo considerando o apoio do SAD, as pessoas 

idosas inquiridas referem sentir mais falta do contacto regular com a família. 

Também se verificou com alguma expressão, a dificuldade no acesso aos serviços de 

saúde, quando quatro pessoas idosas referem maior facilidade e acesso aos cuidados de saúde 

e maior disponibilidade económica para ter acesso a outros bens e serviços.  

 

 Tabela 21 – De todas as necessidades, e mesmo considerando o apoio do SAD, o 

que sente mais falta? 

 
Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

n

e

c

e

s

s

i

d

a

d

e

s
a 

DE TODAS AS SUAS NECESSIDADES, E 

MESMO CONSIDERANDO O APOIO DO SAD, O 

QUE SENTE MAIS FALTA - MELHORES 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS 

1 6,3% 8,3% 

DE TODAS AS SUAS NECESSIDADES, E 

MESMO CONSIDERANDO O APOIO DO SAD, O 

QUE SENTE MAIS FALTA - MAIS 

FACILIDADE/ ACESSO AOS CUIDADOS DE 

SAÚDE 

4 25,0% 33,3% 

DE TODAS AS SUAS NECESSIDADES, E 

MESMO CONSIDERANDO O APOIO DO SAD, O 

QUE SENTE MAIS FALTA - CONTATO MAIS 

REGULAR COM A FAMÍLIA MAIS CHEGADA 

6 37,5% 50,0% 
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DE TODAS AS SUAS NECESSIDADES, E 

MESMO CONSIDERANDO O APOIO DO SAD, O 

QUE SENTE MAIS FALTA - MAIOR 

DISPONIBILIDADE ECONÓMICA PARA 

PODER TER ACESSO A OUTROS BENS E 

SERVIÇOS 

4 25,0% 33,3% 

DE TODAS AS SUAS NECESSIDADES, E 

MESMO CONSIDERANDO O APOIO DO SAD, O 

QUE SENTE MAIS FALTA - OUTRAS 

SITUAÇÕES 

1 6,3% 8,3% 

Total 16 100,0% 133,3% 
 

Esta situação surge reafirmada nos dados da tabela nº27, onde a população idosa 

estudada refere que necessita de cuidados de saúde e acompanhamento físico com mais 

regularidade. Para além destes, na tabela nº28 (ver em Apêndice), salientam novamente a 

necessidade de companhia, quando referem (pergunta aberta) aquisição de bens, alguém que 

me faça companhia, auxílio na saúde e transportes regulares, pois e quanto a estes últimos, na 

zona em que residem, são escassos. 

 

 Tabela 27- Para além do apoio do SAD, que outro tipo de apoios/serviços acha 

que precisa com regularidade? 

 
Respostas Porcentagem de 

casos N Porcentagem 

 PARA ALÉM DO APOIO QUE TEM DO SAD, QUE OUTRO 

TIPO DE APOIOS/ SERVIÇOS ACHA QUE PRECISA COM 

REGULARIDADE? - CUIDADOS DE SAÚDE 

4 36,4% 36,4% 

PARA ALÉM DO APOIO QUE TEM DO SAD, QUE OUTRO 

TIPO DE APOIOS/ SERVIÇOS ACHA QUE PRECISA COM 

REGULARIDADE? - ACOMPANHAMENTO FÍSICO MAIS 

REGULAR 

4 36,4% 36,4% 

PARA ALÉM DO APOIO QUE TEM DO SAD, QUE OUTRO 

TIPO DE APOIOS/ SERVIÇOS ACHA QUE PRECISA COM 

REGULARIDADE? - OUTROS. 

3 27,3% 27,3% 

Total 11 100,0% 100,0% 
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Estes resultados constituem-se assim como obstáculos a que estas pessoas idosas possam 

vivenciar um quadro de elevada qualidade de vida.  Costa, et al., (2017) salientam que a  

(…) qualidade de vida é, claramente, a tónica dominante do envelhecimento ativo 

(Cabral et al., 2013), podendo esta ser definida como a perceção do indivíduo acerca 

da sua posição na vida, no contexto cultural e de valores no qual vive, e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (World Health Organization, 

1997). 

Zaidi, (2014) citado em Costa et al., (2017) refere-nos que existem três componentes 

fundamentais no conceito de qualidade de vida nas pessoas idosas, tais como: 

• o bem-estar financeiro; 

• a saúde; 

• o suporte e integração sociais. 

Porém, estas componentes podem ser alteradas consoante as situações que vão surgindo 

na vida de cada pessoa, quer pelo estado de saúde, quer a nível físico e psicológico, pelo estado 

de independência, pela interação social, pelas crenças de cada um e a relação que cada um tem 

com o meio envolvente.  

O autor Zaidi (2014) cit in Costa et al. (2017) ainda qualifica como aspetos que podem 

afetar a qualidade de vida da pessoa idosa, a reforma, a viuvez, o divórcio, problemas de saúde, 

a perda de alguém próximo, desemprego, entre outras como a seguir demonstra. 

De facto, e com base nos inquéritos realizados aos utentes beneficiários de SAD, 

verificamos que existem algumas pessoas idosas com acesso à Internet, uma vez que apenas 

6,7% tem acesso à comunicação digital. Uma larga maioria dos inquiridos, integra os 

denominados infoexcluídos, conceito que abrange as pessoas que por situações de diversa 

ordem estão impossibilitados de aceder às denominadas tecnologias de informação e 

comunicação, o que nas sociedades atuais, constitui um quadro de enorme desvantagem social 

e onde as pessoas idosas constituem o principal grupo. 

A autora Carvalho (2017, s/p), evidencia que o acesso à informação digital pode ajudar 

em muito a população idosa, aumentando os níveis de confiança e desejo de conhecer outras 

pessoas, beneficiando assim dessa interação social com um consequente aumento dos níveis de 

autoestima; redução da possibilidade de cair em situações de depressão e de solidão; aumento 
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da  apoio e interação social; aumento da frequência da comunicação entre familiares e amigos 

e por último, também maior acesso à informação. 

Esta é, pois, uma situação de clara desvantagem que atinge as pessoas idosas inquiridas, 

situação que não será difícil de transpor para outros territórios rurais no nosso país, desde logo 

porque ainda existem zonas isoladas do país em que não existe eletricidade, logo não há rede 

de internet nessa zona assim como o acesso a outros bens e serviços básicos. Para além disso, 

de referir que muitas das pessoas idosas são analfabetas ou com baixa literacia, o que dificulta 

e nalguns casos impossibilita, a utilização de equipamentos tecnológicos, como telemóveis ou 

computadores.  

          Como se pode comprovar na tabela nº15, que se segue, em termos de infraestruturas 

básicas, verifica-se que 33,3% da população idosa refere que a casa é servida por rede de águas, 

30% refere que tem rede de saneamento, 6,7% tem internet e 30% telemóvel.  

Verifica-se, portanto, uma baixa taxa de cobertura a nível de rede de águas, saneamento 

ou telecomunicações, o que acentua o quadro de dificuldades destas pessoas, nomeadamente da 

possibilidade de se manterem no seu território de referência numa perspetiva de ageing in place, 

sobretudo se levarmos em linha de conta que as pessoas idosas apresentam em regra défices de 

autonomia, em que este tipo de infraestruturas, serviços e equipamentos, são ainda mais 

necessários.   

 

Tabela 15 – A casa onde reside é servida por? 

 

 Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

 

A CASA ONDE RESIDE É 

SERVIDA POR - REDE DE 

ÁGUAS 

10 33,3% 100,0% 

A CASA ONDE RESIDE É 

SERVIDA POR - REDE DE 

SANEAMENTO 

9 30,0% 90,0% 

A CASA ONDE RESIDE É 

SERVIDA POR - INTERNET 
2 6,7% 20,0% 

A CASA ONDE RESIDE É 

SERVIDA POR - TELEFONE 

FIXO/ MÓVEL 

9 30,0% 90,0% 
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Total 30 100,0% 300,0% 

 
 

No entanto, apesar de todas as limitações que o meio rural possa apresentar como aquelas 

que antes se assinalam, da observação de alguns estudos sobre o meio rural e o meio urbano e 

que se apresentam no ponto 1.3, foi possível apurar que o meio rural prevalece positivamente 

sobre o meio urbano, uma vez que a nível de algumas condições comparativas,  

(…) permitem maior familiaridade das pessoas com o meio; favorecem um ritmo de 

vida mais lento, favorável aos idosos (…) e promovem uma maior estabilidade 

populacional, proporcionando maior extensão e contacto entre a rede social, 

facilitando a manutenção dos laços afetivos, que lhes permite obter maior apoio 

instrumental, emocional e psicológico. (Sequeira & Silva, 2002 citando Rowles, 1984, 

citado em Colaço, 2017, p.48).  

Esta tendência foi confirmada no inquérito realizado, onde uma percentagem de 86,7%, 

refere que viver numa zona rural é benéfico.  

 

 Tabela 18 – Acha que viver numa zona rural é bom para si? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido SIM 13 76,5 86,7 86,7 

NÃO 2 11,8 13,3 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   
 

Na tabela nº19 (ver em Apêndice) surgem os elementos que de algum modo justificam as 

vantagens indicadas pela permanência no meio rural, nomeadamente, (resposta aberta), as 

razões de natureza ambiental, de proximidade com a natureza ou as relações de vizinhança e de 

entreajuda.  

Estes aspetos, surgem também num outro estudo, em que com base em dois contextos 

sociais diferentes, um rural (Aldeia do Bispo, concelho de Sabugal, distrito da Guarda) e outro 

urbano, (freguesia de Bonfim, cidade do Porto), se demonstra que existe uma diferença de 
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sociabilidade no meio rural e no meio urbano.  No meio rural existe uma maior relação entre 

familiares, amigos e vizinhos, já no meio urbano não existe esta proximidade. (Paúl at al., 2005, 

citados em Rodrigues, 2018) 

No entanto, no meio rural também existem aspetos negativos que põem em causa a saída 

da população na procura de melhores condições de vida, para além daqueles que já fizemos 

referência, nomeadamente os associados à questão do cuidar, em que por vezes a vida 

profissional das famílias leva-as para outros territórios, ficando assim impossibilitadas de 

cuidar das pessoas idosas, levando a que esses cuidados sejam confiados às instituições, o que 

se confirma no presente estudo, tal como se demonstra na tabela nº8. 

 

Tabela 8 – Em caso de ter filhos, onde residem? 

 
Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

RESIDÊ

NCIA 

FILHOS 

EM CASO DE TER FILHOS, ONDE RESIDEM - 

NA MESMA HABITAÇÃO 

3 14,3% 23,1% 

EM CASO DE TER FILHOS, ONDE RESIDEM - 

NA MESMA LOCALIDADE 

5 23,8% 38,5% 

EM CASO DE TER FILHOS, ONDE RESIDEM - 

NOUTRA LOCALIDADE DO CONCELHO 

3 14,3% 23,1% 

EM CASO DE TER FILHOS, ONDE RESIDEM - 

NOUTRO CONCELHO DO ALGARVE 

3 14,3% 23,1% 

EM CASO DE TER FILHOS, ONDE RESIDEM - 

NOUTRO CONCELHO DO PAÍS 

7 33,3% 53,8% 

Total 21 100,0% 161,5% 

 
 

         Verifica-se, portanto, que três familiares residem na mesma localidade e na mesma 

habitação; dois familiares residem na mesma localidade que o seu progenitor; três residem 

noutro concelho do Algarve, e sete noutro concelho do país. 

Outras situações como as referenciadas por Paúl et al., (2005) citados em Rodrigues 

(2018), acabam por agravar o quadro que acima se refere, e que tem a ver com a insuficiência 

de infraestruturas coletivas nos meios rurais, em particular de saúde e transportes, o que torna 

mais difícil o acesso aos serviços e equipamentos, situados, por vezes, a muitos quilómetros de 

distância das zonas de residência destas pessoas idosas. 
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Todos estes aspetos surgem confirmados direta ou indiretamente nos inquéritos 

realizados, onde emergem um conjunto de problemas associados ao território de análise, e que 

afeta estes idosos, em variáveis como o nível de rendimentos, isolamento físico, condições 

habitacionais, conservação das habitações, instalações sanitárias e adequação das mesmas aos 

níveis de autonomia destas pessoas. No entanto, também foi possível perceber que as pessoas 

idosas consideram maioritariamente que habitar no meio rural é benéfico, não podendo deixar 

de se considerar esta auto perceção como um elemento a ter em conta no contexto da 

intervenção social desenvolvida, em particular no âmbito da rede SAD que os apoia. 

Ilustrando o que acima se refere e quanto aos constrangimentos apontados, e quanto ao 

nível de rendimentos, é possível verificar na tabela nº9 que a maioria da população estudada 

deste meio rural é pobre, pois os rendimentos estão abaixo do limiar de pobreza. Apenas 14,3% 

da amostra recebe mais de 541 euros mensais, demonstrando assim que a população idosa 

estudada vive de pensões de reforma com valores muito baixos, com parte dos inquiridos a 

referir que ainda tem horta e animais como meio de sustento, também por necessidade de 

complementar os magros rendimentos. 

Poder-se-á levantar aqui a hipótese, muitas vezes apresentada por uma certa visão urbana 

destes fenómenos, que a continuidade da ligação às atividades agrícolas, nomeadamente 

hortícolas, por parte dos idosos em meios rurais, não acontece por uma questão de necessidade 

afetiva de ligação ao “amanho da terra”, com tudo o que isso representa, mas sim por força dos 

insuficientes rendimentos que não chegam, por vezes, para satisfazer necessidades básicas.  

 

Tabela 9– Nível de rendimentos 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido MENOS 540 EUROS MENSAIS 12 70,6 85,7 85,7 

541 EUROS - 750 EUROS 

MENSAIS 

2 11,8 14,3 100,0 

Total 14 82,4 100,0  
Omisso NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 1 5,9   

Sistema 2 11,8   
Total 3 17,6   

Total 17 100,0   
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Relativamente ao local de residência, na tabela nº 10 (ver em Apêndice), observa-se que 

sete pessoas idosas vivem dentro da localidade de Alferce, ou seja, dentro da Aldeia, e oito 

vivem fora da localidade, em lugares isolados da denominada Serra de Monchique.   

Na tabela nº11 (ver em Apêndice), observa-se que 66,7% da população inquirida refere 

que não está isolada, pois reside no principal núcleo populacional do território (Alferce) e 

33,3% vive em lugares isolados ao redor da freguesia. A rede de suporte e apoio destas pessoas 

idosas passa essencialmente pelos serviços disponíveis, tais como o SAD e Centro de Dia.  

Quanto à tabela nº12 (ver em Apêndice), ainda foi possível constatar que existe uma 

pessoa que não têm instalações sanitárias, demonstrando mais uma vez as insuficiências 

habitacionais para uma vida condigna. Todavia, com uma percentagem muito expressiva, de 

93,3%, refere que tem essas mesmas instalações. No entanto, da análise à tabela nº13, podemos 

observar que 14,3% da amostra refere que as instalações sanitárias não se adequam ao seu nível 

de autonomia motora, dados que revelam falta de condições habitacionais para que os utentes 

possam permanecer com qualidade de vida na sua própria casa. 

 

Tabela 13 – As instalações sanitárias são adequadas ao seu nível de autonomia motora? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido SIM 12 70,6 85,7 85,7 

NÃO 2 11,8 14,3 100,0 

Total 14 82,4 100,0  
Omiss

o 

NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 1 5,9   
Sistema 2 11,8   

Total 3 17,6   
Total 17 100,0   

 

 

Quanto ao nível de conservação da habitação, na tabela nº14 (ver em Apêndice), 

observamos que onze pessoas consideram bom o estado das suas casas, três consideram 

razoável e uma pessoa considera má. 

É, pois, em todo este contexto, que o SAD se revela com uma resposta social de particular 

importância nos meios rurais, numa perspetiva de uma longevidade mais saudável favorecedora 
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de um aumento da permanência dos idosos nas suas habitações. Nesse sentido se refere 

Ribeirinho (2017, p. 233-234), quando nos diz que  

“(…) o SAD tem vindo a posicionar-se na construção de uma visão que 

progressivamente contribua para uma real alternativa à institucionalização, ou 

retardamento da mesma, promovendo um acompanhamento de maior proximidade, 

adaptado a cada situação e tendo em consideração todo o agregado familiar, alargando 

assim o enfoque da abordagem tradicional, que se centrava numa resposta mais 

individualizada”. (Manual de Procedimentos do SAD, 2015) 

Posto isto, é possível perceber que existe um caminho a percorrer no sentido de melhoria 

do SAD, uma vez que os idosos de hoje em dia objetivam viver o processo de envelhecimento 

nas suas casas.  

Todo este paradigma levou ao emergir do conceito de Ageing in place, que segundo WHO 

(2015) citado em Fonseca (2018) significa viver em casa e na comunidade, com segurança e de 

forma independente, à medida que se envelhece. O propósito deste conceito é permitir às 

pessoas idosas permanecer num ambiente que lhes seja familiar e de preferência na mesma casa 

e em comunidade.  

No entanto, há fortes constrangimentos à permanência das pessoas no seu meio de 

referência, nomeadamente nos territórios rurais, dificultando assim a concretização do conceito 

de ageing in place, e por outro lado apontando também para algumas alterações a nível do 

funcionamento do SAD. Por exemplo, a tabela nº16 (ver em Apêndice) mostra-nos que maior 

parte da amostra inquirida, não se encontra física e psiquicamente apta para poder fazer o que 

gosta.  

Na tabela nº17 (ver em Apêndice), verifica-se que a ocupação mais frequente das pessoas 

idosas é a televisão, seguindo-se a conversa com a família e familiares, a atividade física e 

mental, e por último, as atividades ligadas ao “amanho da terra”, o que demonstra que ainda 

existem pessoas a trabalhar, eventualmente por razões de subsistência.  

Já na tabela nº22, (ver em Apêndice) mais uma vez as pessoas idosas ressaltam o facto de 

não terem companhia e o que leva as pessoas a permanecerem nas suas casas.  

Observamos, no entanto, que o SAD da freguesia de Alferce contribui para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas idosas pelos motivos verificados na tabela nº23, tais como, por 
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ordem decrescente o fornecimento de refeições, o convívio, o apoio na higiene pessoal e 

habitacional, o tratamento de roupa, a solidão e o lazer.  

 

Tabela 23– Qual/ qual o/os motivos que levaram à solicitação do SAD? 

 

 
Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

 QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

SOLIDÃO 

4 9,1% 26,7% 

QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

NECESSIDADE DE APOIO NA HIGIENE 

PESSOAL 

5 11,4% 33,3% 

QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

APOIO NA HIGIENE HABITACIONAL 

5 11,4% 33,3% 

QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

13 29,5% 86,7% 

QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

TRATAMENTO DE ROUPA 

5 11,4% 33,3% 

QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

LAZER 

4 9,1% 26,7% 

QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

CONVÍVIO 

8 18,2% 53,3% 

Total 44 100,0% 293,3% 

 
 

Na tabela nº24 (ver em Apêndice) verificamos que o fornecimento de refeições é o serviço 

que esta amostra mais beneficia, seguido do apoio da higiene habitacional e tratamento de 

roupa, depois os cuidados de higiene pessoal, atividades de lazer e convívio e por fim serviço 

de teleassistência. 
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Já na tabela nº25 (ver em Apêndice), a maioria da amostra não tem todos os serviços que 

o SAD disponibiliza, pois não necessitam tendo em conta o seu nível de autonomia e porque 

alguém da família presta esses serviços. Consideram também que ter todos os serviços é muito 

caro para o nível de rendimentos dos mesmos. 

Na tabela nº26, 58,8% das pessoas idosas referem que poderiam continuar a morar na 

sua residência, mas que teriam de pagar a alguém para poder continuar; 29,4% refere que 

embora sozinho, mas com mais dificuldade e 11,8% refere que não e teria que ir morar para a 

casa dos filhos. 

 

Tabela 26 – Se não fosse o SAD, acha que poderia continuar a morar na sua 

residência? 

 
Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

 SE NÃO FOSSE O SAD, ACHA QUE PODERIA CONTINUAR 

A MORAR NA SUA RESIDÊNCIA? - SIM, EMBORA 

SOZINHO, MAS COM MAIS DIFICULDADE 

5 29,4% 35,7% 

SE NÃO FOSSE O SAD, ACHA QUE PODERIA CONTINUAR 

A MORAR NA SUA RESIDÊNCIA? - SIM, MAS TERIA QUE 

PAGAR A ALGUÉM PARA PODER CONTINUAR 

10 58,8% 71,4% 

SE NÃO FOSSE O SAD, ACHA QUE PODERIA CONTINUAR 

A MORAR NA SUA RESIDÊNCIA? - NÃO E TERIA QUE IR 

PARA CASA DOS FILHOS 

2 11,8% 14,3% 

Total 17 100,0% 121,4% 

 
 

Constatou-se que a iniciativa de aderir ao SAD e o tipo de serviços que os utentes iriam 

beneficiar, foi maioritariamente dos filhos. De facto, na tabela nº 29 (ver em Apêndice), pode-

se observar que 46,7% da população inquirida refere que a iniciativa de aderir ao SAD foi 

exclusivamente dos filhos; 26,7% refere que foi exclusivamente sua ou do cônjuge; 20% salienta 

que foi sua/cônjuge e dos filhos, e 6,7% saliente que foi sua/cônjuge e de outros familiares. Já 

na tabela nº 30 (ver em Apêndice), 46,7% da população inquirida refere que quem definiu o 

tipo de serviços que iria beneficiar do SAD foram os filhos; 26,7% refere que foi exclusivamente 

sua ou do cônjuge; 13,3% salienta que foi sua/cônjuge e dos filhos, e 13,3% salienta que foi 

sua/cônjuge e de outros familiares. 
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Observa-se na tabela nº31, que a 38,5% da amostra refere que a família fala muito 

raramente com as/os ajudantes que vão ao seu domicílio e /ou técnico responsável da resposta 

social e 7,7% da amostra refere que não fala, demonstrando que parte dos familiares não 

comunicam com frequência com a equipa da resposta social, o que significa que não estão a par 

das necessidades da pessoa idosa como deveriam estar.  

 

Tabela 31- A sua família fala com frequência com as/os ajudantes que vão ao seu 

domicílio e/ou técnico responsável da resposta social? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido SIM 7 41,2 53,8 53,8 

NÃO 1 5,9 7,7 61,5 

MUITO RARAMENTE 5 29,4 38,5 100,0 

Total 13 76,5 100,0  
Omisso NÃO SABE/ NÃO 

RESPONDEU 

2 11,8   

Sistema 2 11,8   
Total 4 23,5   

Total 17 100,0   
 

Na tabela nº32 (ver em Apêndice), referente à interação entre familiares e ajudantes do 

SAD, (resposta aberta) duas pessoas referem que a família contacta sempre que necessário com 

as ajudantes e/ou técnica; uma pessoa refere que contacta todos os dias, pois é responsável por 

si próprio e a família trabalha no serviço, e duas pessoas referem todos os meses. 

Na tabela seguinte, nº33, evidenciam novamente o facto da falta de afeto da parte dos 

cuidadores informais, quando a maioria da população inquirida, onze pessoas idosas 

demonstram que queriam que todos os serviços fossem assegurados pelos familiares. 
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Tabela 33– Que tipo de cuidados, daqueles que lhe são prestados pelo SAD, que 

mais gostaria que fossem prestados pelos seus familiares/amigos? 

 
Respostas Percentagem de 

casos N Percentagem 

 QUE TIPO DE CUIDADOS, DAQUELES QUE LHE SÃO 

PRESTADOS PELO SAD, QUE MAIS GOSTARIA QUE 

FOSSEM PRESTADOS PELOS SEUS 

FAMILIARES/AMIGOS? - TODOS 

11 14,7% 78,6% 

QUE TIPO DE CUIDADOS, DAQUELES QUE LHE SÃO 

PRESTADOS PELO SAD, QUE MAIS GOSTARIA QUE 

FOSSEM PRESTADOS PELOS SEUS 

FAMILIARES/AMIGOS? - ALIMENTAÇÃO 

13 17,3% 92,9% 

QUE TIPO DE CUIDADOS, DAQUELES QUE LHE SÃO 

PRESTADOS PELO SAD, QUE MAIS GOSTARIA QUE 

FOSSEM PRESTADOS PELOS SEUS 

FAMILIARES/AMIGOS? - HIGIENE DOMÉSTICA 

13 17,3% 92,9% 

QUE TIPO DE CUIDADOS, DAQUELES QUE LHE SÃO 

PRESTADOS PELO SAD, QUE MAIS GOSTARIA QUE 

FOSSEM PRESTADOS PELOS SEUS 

FAMILIARES/AMIGOS? - HIGIENE PESSOAL 

11 14,7% 78,6% 

QUE TIPO DE CUIDADOS, DAQUELES QUE LHE SÃO 

PRESTADOS PELO SAD, QUE MAIS GOSTARIA QUE 

FOSSEM PRESTADOS PELOS SEUS 

FAMILIARES/AMIGOS? - TRATAMENTO DE ROUPA 

13 17,3% 92,9% 

QUE TIPO DE CUIDADOS, DAQUELES QUE LHE SÃO 

PRESTADOS PELO SAD, QUE MAIS GOSTARIA QUE 

FOSSEM PRESTADOS PELOS SEUS 

FAMILIARES/AMIGOS? - ASSISTÊNCIA MÉDICA 

14 18,7% 100,0% 

Total 75 100,0% 535,7% 

 
 

Já na tabela nº34, 76,9% da população inquirida salienta que a família faz o que lhe é 

possível, e 23,1% refere que a família poderia prestar um pouco mais de apoio.  
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Tabela 34– Acha que a sua família lhe presta o apoio que lhe é possível prestar, ou 

poderia dar-lhe um pouco mais de atenção/cuidado? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido NÃO, FAZEM O LHE É 

POSSIVEL 

10 58,8 76,9 76,9 

SIM, PODERIAM 

PRESTAR-ME UM POUCO 

MAIS DE APOIO 

3 17,6 23,1 100,0 

Total 13 76,5 100,0  
Omisso NÃO SABE/ NÃO 

RESPONDE 

2 11,8   

Sistema 2 11,8   
Total 4 23,5   

Total 17 100,0   

 

Relativamente à identificação de possíveis alterações do SAD favorecedoras do Ageing 

in Place, na tabela nº 35, (ver em Apêndice), a maioria da amostra refere que não há nenhum 

serviço que o SAD poderia disponibilizar no sentido de poder viver melhor na sua casa, em 

contrapartida existem três pessoas que referem que sim. E apontam na tabela nº36 (ver em 

Apêndice), que o SAD deveria disponibilizar (resposta aberta) mais companhia, os serviços 

totais da casa para quem não tem e companhia.  

Como comprovado na tabela nº37 (ver em Apêndice), maioria da amostra salienta que 

não devem ser feitas alterações no serviço SAD da freguesia de Alferce. 

No tocante aos serviços do SAD e possíveis alterações relativamente ao modo como os 

serviços são disponibilizados, e de acordo com a tabela nº 38 (ver em Apêndice), catorze 

pessoas não responderam e uma salienta que o serviço deveria ser feito com mais regularidade. 

Essas catorze pessoas idosas não responderam porque, eventualmente, não sabiam que serviços 

é que poderiam descrever para melhoria do SAD ou porque consideraram que os serviços 

disponibilizados não precisavam de melhorias. 

Já na tabela nº39, 86,7% da população inquirida salienta que quando ficar mais 

dependente gostaria de receber apoio nas suas casas e apenas 13,3% refere a ERPI como 
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solução, demonstrando que uma esmagadora maioria dos idosos preferiram ficar nas suas casas 

o máximo de tempo possível, o que vem comprovar a importância do desenvolvimento do 

conceito de ageing in place.  

 

Tabela 39 – Quando ficar mais dependente, onde gostaria de receber o apoio que 

eventualmente vai necessitar? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido NA SUA CASA 13 76,5 86,7 86,7 

NUMA ERPI 2 11,8 13,3 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   
 

A tabela nº40 (ver em Apêndice) refere-se aos serviços que os idosos gostariam de receber 

caso ficassem nas suas casas, tais como, (pergunta aberta) atividades de vida diária; higiene 

pessoal; os necessários; todos os que forem possível e todos os serviços disponíveis. 

Já na tabela nº 41, percebemos o nível de pobreza da população inquirida, em que sete 

idosos de uma amostra de quinze salientam que não tem rendimentos para pagar os serviços, o 

que significa que a pobreza se constitui como um obstáculo à concretização do conceito de 

ageing in place.  

 

Tabela 41- Caso o SAD lhe disponibilizasse outros serviços de modo a que mesmo 

mais dependente você pudesse continuar a morar na sua casa, acha que tem condições 

económicas para pagar esses serviços? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido SIM 4 23,5 36,4 36,4 

NÃO 7 41,2 63,6 100,0 

Total 11 64,7 100,0  



  

71 

 

Omisso NÃO SABE/ NÃO 

RESPONDEU 

4 23,5   

Sistema 2 11,8   
Total 6 35,3   

Total 17 100,0   
 

         Da análise à entrevista da Assistente Social 21, verificámos que na freguesia de Alferce, 

existe o Centro Comunitário de Alferce, onde estão sedeadas as respostas sociais Centro de Dia 

e SAD.  

Segundo a AS, essas respostas sociais surgem no contexto de ajudar a colmatar as 

necessidades da população idosa e respetivas famílias do concelho de Monchique e da freguesia 

de Alferce.  

A resposta social de SAD tem capacidade total para 40 utentes, e Acordo de Cooperação 

com o Instituto da Segurança Social (ISS) para 32, sendo que na presente data a capacidade 

desta resposta social está quase totalmente preenchida, o que se pode interpretar que a mesma 

se constitui como um importante contributo para a fixação das pessoas idosas nas suas 

habitações. 

 Esta resposta Social funciona das 8h às 18h, de segunda-feira a sábado, sendo que a 

média de idades dos utentes a frequentar o SAD é de 85 anos. De referir que com este horário, 

as pessoas idosas ficam sem apoio a partir da 18h, e ao domingo não disponibilizam qualquer 

tipo de serviços. Face a esta situação é necessário que o SAD da freguesia de Alferce seja 

repensado a fim de melhorar estes condicionamentos que afetam as pessoas idosas.   

Segundo a AS, os utentes que frequentem a resposta social SAD têm baixas pensões e 

fracas condições habitacionais, sendo que algumas das residências não têm as mínimas 

condições de salubridade/ habitabilidade. Verifica-se ainda uma deterioração significativa e 

progressiva das condições socioecónomicas das famílias locais, com a desfragmentação dos 

seus membros, tanto por força da emigração interna ou externa e/ou morte do cônjuge, 

registando assim, um aumento significativo e progressivo de pessoas a viver em isolamento 

 

21 Informação seguinte retirada da entrevista feita à AS do SAD da freguesia de Alferce. 
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total, agravado em muitos casos pelo isolamento geográfico e pela inexistência de rede de 

suporte familiar.  

A AS apontou ainda um défice a nível das condições físicas e cognitivas decorrente de 

fatores como a idade avançada ou estado de saúde, que impossibilitam ou dificultam a 

realização das AVD´s básicas e instrumentais.  

Relativamente às principais vantagens da resposta social SAD comparativamente a outras 

respostas e de acordo com a AS prendem-se com o facto de as pessoas idosas permanecerem 

no seu meio de vida habitual, no seu contexto familiar, podendo usufruir de um serviço 

personalizado e especializado sem deslocações para o exterior, acautelando assim as 

necessidades do dia a dia. 

Em relação às estruturas familiares dos utentes de SAD, são constituídas essencialmente 

pela família nuclear, ou seja, o cônjuge e os respetivos descendentes, sendo estes os cuidadores 

principais. 

Verifica-se também, segundo a AS um grande número de agregados familiares isolados, 

que têm pouca relação com outros familiares, e, por conseguinte, a rede de suporte/ apoio passa 

essencialmente pelos serviços disponíveis na comunidade. Nas famílias em que os descentes e/ 

ou cuidadores residem nas imediações (mesmo concelho) o apoio é regular, quando não se 

verifica esta situação, a relação que mantêm acontece de forma mais esporádica, contando com 

os serviços para colmatar essa lacuna. 

No tocante ao conceito de ageing in place, a AS salienta a tradução do conceito e refere 

que é a premissa do SAD e o seu real objetivo, sendo que institucionalmente tenta-se que seja 

cumprido na sua plenitude.  

No entanto, e em face dos dados recolhidos e da sua análise, em particular os referentes 

ao inquérito junto dos idosos, este conceito não é cumprido na sua plenitude no SAD da 

Freguesia de Alferce, em face de aspetos como horário limitado que este serviço apresenta ou 

a falta de acompanhamento em casa manifestada pelos próprios utentes, situação presente na 

entrevista realizada a um familiar de um utente que salienta a necessidade do SAD acontecer 

todos os dias da semana, em horário mais alargado e mais acompanhamento. 

A AS refere ainda que todos os serviços requerem atualização e alteração, salientando o 

facto de que a atividade em meio rural, torna-se sempre um pouco mais complicado, devido às 

distâncias necessárias a percorrer entre os utentes e a sede da instituição, que são sempre muito 
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grandes, o que requer mais tempo e recursos, carecendo de uma gestão e organização muito 

rigorosa para que seja possível a execução de forma otimizada e sustentada, tanto para os 

clientes como para a instituição.   

Salienta como necessidades a introduzir para a melhoria dos serviços, recursos humanos, 

mais veículos e disponibilidade financeira, reiterando o facto do SAD em meio urbano permitir 

prestar mais serviços e um acompanhamento mais regular aos utentes, uma vez que, a equipa 

poderá deslocar-se aos domicílios um número de vezes maior, o que por vezes não é possível 

em meio rural, já que têm despendidos recursos, como tempo, como implicações em termos de 

gestão dos recursos humanos e mesmo recursos financeiros, por exemplo a nível de gastos 

correntes, em combustíveis, por exemplo. Todos estes aspetos, são um sério obstáculo à 

implementação de um modelo de SAD que corporize o conceito de ageing in place. 

Quanto a uma das entrevistas realizada ao familiar de um utente22, cuja decisão de 

integração no SAD foi do utente, com o familiar a referir que apenas apoiou a sua decisão, uma 

vez que mantém as suas funções cognitivas intactas. Uma das principais razões foi o facto de 

trabalhar e residir noutra região do país, a uma distância que não permitia a familiar estar 

presente no dia a dia. Relativamente à frequência que a familiar comunica com as ajudantes ou 

técnica, refere que fala quando necessário, o que acontece com muita pouca frequência. 

Quanto às principais vantagens do SAD, comparativamente com outras respostas sociais, 

nomeadamente ERPI e CD, a familiar considera que a grande vantagem é o utente poder estar 

na sua casa, com condições, caso seja esse o seu desejo. 

De momento, a familiar salienta que o utente está satisfeito com o serviço prestado pelo 

SAD, uma vez que está lúcido e ainda tem alguma autonomia motora, o que lhe permite cuidar, 

até certo ponto, de si próprio.  

A familiar considera que é muito importante que os idosos possam continuar a viver no 

seu meio e acredita que isso contribui muito para o seu equilíbrio emocional. Salienta que seria 

muito bom que existissem condições para que o apoio fosse dado todos os dias da semana, em 

horário mais alargado, com uma componente de algum acompanhamento em casa e, para os 

 

22 Informação seguinte retirada da entrevista feita à primeira familiar de um utente beneficiário do SAD da 

freguesia de Alferce.  
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casos em que o idoso já não pode passar a noite sozinho em casa, existissem instalações onde 

pudesse ficar regressando no dia seguinte ao seu espaço, mantendo-se assim no seu meio e 

conservando as suas relações sociais. 

Na segunda entrevista realizada a um familiar23 de um casal, foi referido que as decisões 

de adesão aos serviços do SAD foram devidas à sua vida profissional e dos seus irmãos. A 

iniciativa de aderir aos serviços foi conjunta: da entrevistada, dos irmãos e dos utentes. Referiu 

também que fala com alguma frequência com as ajudantes, processo facilitado pelo facto de as 

conhecer pessoalmente.  

Quanto às principais vantagens do SAD, comparativamente com outras respostas sociais, 

nomeadamente ERPI e CD, a familiar salienta o facto dos utentes poderem permanecer nas suas 

casas com a ajuda do SAD, não saírem do seu conforto e manterem as suas rotinas diárias. 

De momento, a familiar menciona que todos os seus serviços que os pais beneficiam são 

cumpridos, porém devia existir um serviço de companhia por parte do SAD. Alega ainda que 

os pais, principalmente a mãe, passa maioria do tempo sozinha. 

Considera ainda que é muito bom os pais puderem continuar a viver na sua casa com o 

apoio do SAD, referindo que os pais estão sempre a dizer que não querem ir para um lar, mesmo 

quando ficarem mais dependentes.  

 

 

 

 

 

 

23 Informação seguinte retirada da entrevista feita à segunda familiar de um utente beneficiário do SAD da 

freguesia de Alferce.  
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Conclusão 

O Índice de Envelhecimento tal como o Índice de Longevidade têm vindo a aumentar 

gradualmente ao longo dos anos, como foi possível verificar no ponto do envelhecimento 

demográfico, numa consequência conjugada de fatores como a baixa taxa de natalidade, do 

fenómeno dos fluxos migratórios, em particular do retorno de cidadãos nacionais, e do aumento 

da esperança média de vida. (António,2013, citado em Rodrigues, 2018) 

Diversos autores, como por exemplo Fontaine (2000), Zimerman (2000), Hilário (2017), 

entre outros, caracterizam o envelhecimento pela perda de algumas funções ao longo da vida, 

aumento de doenças, alterações ao nível da aparência, capacidade do individuo em tomar 

decisões para se ajustar a novos papéis, diminuição ou perda do papel que o individuo 

representa na família e sociedade. 

 Existem três componentes fundamentais no conceito de qualidade de vida nas pessoas 

idosas, tais como o bem-estar financeiro, a saúde e o suporte e integração sociais. O modelo 

que potencia estes fatores é o envelhecimento ativo.  Porém, é de referir que estes aspetos 

podem ser alterados consoante as vivências da pessoa idosa, decorrentes de situações como, a 

aposentação, a viuvez, problemas de saúde, relações sociais, o meio em que a pessoa está 

inserida, entre outras. 

Do ponto de vista comparativo entre o urbano e o rural, constatou-se que existe um maior 

nível educacional e financeiro no meio urbano. Em contrapartida, a população do meio rural 

apresenta um maior nível de autonomia, uma rede social mais alargada e um menor sentimento 

de ansiedade, manifestando-se como sendo mais ativas. (Paúl et al., 2003) 

Verificou-se ainda que no meio rural existe uma maior relação entre familiares, amigos e 

vizinhos, já no meio urbano não existe essa proximidade, concluindo-se que estas 

particularidades se devem as diferentes práticas culturais de sociabilidade em ambos os 

contextos.  

Porém, apesar deste conjunto de pontos positivos que emergem no meio rural sobretudo 

do ponto de vista dos níveis de sociabilidade, alguns autores, tais como, Fonseca (2005) e Pául 

et al. (2005),  determinam  um rol de limitações que provoca a saída da população do meio rural 

para o meio urbano, à procura de melhores condições de vida, já que os meios rurais apresentam 

carência de serviços sociais, de saúde e transportes, dificultando o acesso aos serviços e 
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equipamentos situados muitas vezes longe da zona onde residem, além de que a migração das 

pessoas do meio rural. 

Estes aspetos, associados a outros e que aqui não elencamos, levaram a um 

despovoamento do meio rural e, consequentemente, ao afastamento geográfico de possíveis 

cuidadores dos familiares mais idosos, situação que coloca as pessoas idosas dos meios rurais 

numa situação de desvantagem. Estas limitações dos territórios rurais e que já foram sinalizadas 

noutros estudos como aqui damos conta, vieram a confirmar-se na presente dissertação, onde 

fatores como o acesso aos cuidados de saúde, transportes ou telecomunicações, surgem de uma 

forma deficitária, o que coloca as populações do território estudado, e em particular a população 

idosa, numa situação de clara exclusão social. 

Assim, foi possível diagnosticar algumas particularidades do processo de envelhecimento 

em meio rural a partir dos inquéritos realizados às pessoas idosas e a partir da entrevista à AS, 

sendo desde logo de salientar que as pessoas idosas consideram que viver em meio rural é 

benéfico para elas. No entanto, ao interpretar os dados relativos aos inquéritos e às entrevistas, 

concluiu-se que esta população estudada, apresenta um défice ao nível das condições 

habitacionais, por exemplo no tocante a barreiras arquitetónicas, quer a nível de salubridade.  

A nível nacional a maioria das pessoas idosas está abaixo do limiar de pobreza no ano de 

2020. O mesmo acontece com a população idosa estudada, não sendo assim de estranhar que 

estas pessoas complementem os seus rendimentos com atividades hortícolas e outras atividades 

como a criação de animais para ajudar os seus magros recursos económicos. Poder-se-á levantar 

aqui a possibilidade, muitas vezes apresentada por uma certa visão romântica destes fenómenos, 

que a continuidade da ligação às atividades agrícolas dos idosos no mundo rural, não acontece 

por uma questão de necessidade afetiva à terra e a um passado de ligação a essas atividades, 

mas sim por força da situação de pobreza que muitos destes idosos vivenciam.  

Verificou-se também a questão do isolamento social, devido ao meio geográfico e à 

fragmentação das famílias, já que segundo a AS existe um grande número de agregados 

familiares isolados, fraca rede de suporte/ apoio, devido à saída da família à procura de trabalho 

para outros concelhos e países, num processo de emigração interna ou externa de elementos 

familiares, e/ou morte do cônjuge. O apoio a estas pessoas idosas passa sobretudo pelos serviços 

disponíveis na comunidade.   
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Verifica-se também um défice a nível de telecomunicações, já que existem poucas 

pessoas com acesso à Internet, constituindo assim uma desvantagem social em relação aos 

restantes concidadãos que vivem noutros territórios. Esta situação surge devido à falta de 

energia em determinadas zonas isoladas da freguesia de Alferce, e ainda ao facto da maioria 

das pessoas idosas serem analfabetas, o que dificulta e nalguns casos impossibilita a utilização 

de equipamentos tecnológicos avançados, como telemóveis ou computadores.  

Existem ainda outras particularidades, como por exemplo, a insuficiente rede de 

transportes públicos, dificultando o acesso aos cuidados de saúde ou a aquisição de outros bens 

e serviços essenciais. Na freguesia de Alferce o Centro de Saúde apenas funciona à quarta-feira, 

com um limite de três consultas diárias, o que entre outros constrangimentos, provoca uma 

longa espera para uma consulta. 

Todo este contexto encontrado no território objeto de estudo, colide com a importância e 

com o desejo manifestado pelos idosos em permanecer nas suas residências. Vara (2012) citado 

em Estevão (2017) salienta o facto de que o idoso deve permanecer na sua residência o maior 

tempo possível, com o propósito de se manter ativo e integrado na sociedade. Mas, para que 

isso seja possível, é não só necessário dotar estes territórios mais isolados de outras condições 

e recursos, como é desejável repensar o SAD como o retardar da institucionalização, tal como 

Macedo (2014, p.5) citando Pimentel, (2001, p.67) refere “(“... a abrangência e a eficácia dos 

serviços domiciliários é limitada e se o idoso não usufruir de outras formas de apoio, 

permanece grande parte do tempo sozinho e sem cuidados necessários.)”.  

Neste estudo, determinou-se que o SAD contribui para uma melhoria da qualidade de 

vida das pessoas idosas em meio rural através dos serviços como o fornecimento de refeições, 

que é o serviço que a população idosa da Freguesia de Alferce mais beneficia, seguido do apoio 

da higiene habitacional e tratamento de roupa, surgindo depois os cuidados de higiene pessoal, 

atividades de lazer e convívio e por fim serviço de teleassistência.  

Porém, conclui-se a partir dos resultados das entrevistas aos familiares e à AS que a 

reorganização do SAD em direção ao ageing in place, pode tornar-se mais difícil de 

implementar em territórios rurais, devido não só aos fatores a que acima se faz referência, 

(défice de serviços e equipamentos públicos e afastamento da família, sobretudo), mas também 

por força de constrangimentos a nível dos recursos humanos, recursos materiais e financeiros, 

que afetam as organizações que levam a cabo o referido SAD nestes territórios. 



  

78 

 

Estas limitações poderiam ser combatidas através do aumento de recursos humanos a fim 

de conseguir dar uma melhor resposta, chegando a mais população, com mais recursos materiais 

e sobretudo financeiros, oferecendo um serviço à população com um horário mais alargado e 

estendido a todos os dias da semana, de modo a, por exemplo, prestar um serviço de 

acompanhamento com mais regularidade e/ou mais atividades em casa da própria pessoa. Para 

que isso fosse possível, seria também necessário que o próprio Estado, através do ISS-IP 

reforçasse o financiamento às instituições que no terreno prestam os serviços. 

Constatamos que a família, quando está presente, continua sendo o principal suporte das 

pessoas idosas, funcionando como a principal prestadora de cuidados e apoio às mesmas. 

Porém, num mundo em plena transformação, vão surgindo novas solicitações à família, 

principalmente a vida profissional na maioria das vezes leva a que estas não tenham tempo para 

cuidarem como queriam dos seus familiares, portanto, esses cuidados são, por  vezes, confiados 

às instituições, na linha do que Macedo (2014, p.5) preconiza quando refere que deve ser feita 

uma “(…) articulação entre diferentes serviços e agentes, nomeadamente, a família, amigos e 

vizinhos, enquanto rede social informal, com a rede social formal onde se inserem os serviços 

sociais, os serviços de saúde que prestam cuidado especializados (…)”.  

Verificou-se, a partir da análise dos inquéritos realizados às pessoas idosas e das 

entrevistas às responsáveis pelos utentes, que a articulação entre cuidadores informais e SAD 

numa perspetiva de complementaridade, nem sempre acontece, ou pelo menos com a 

regularidade desejada.  

No tocante ao conceito inovador estudado na presente dissertação, denominado de ageing 

in place, este surge da necessidade de repensar as políticas sociais viradas para as pessoas 

idosas, com o propósito de lhes permitir a permanência num ambiente que lhes seja familiar e 

de preferência na mesma casa, em comunidade, com segurança e de forma independente. 

Objetiva-se que esta faixa etária fique mais ativa, mais independente e com a comunicação 

social que precisam. 

Em termos gerais, os constrangimentos que podem impedir a concretização do ageing in 

place são as doenças avançadas, a inexistência ou insuficiência de meios económicos e apoios 

de familiares para permanecer com qualidade em casa. Um exemplo comum, a demência 

avançada, uma vez que o quadro evolutivo das demências apresenta sinais iniciais tais como: 

alterações da personalidade, perda de capacidades ao realizar tarefas diárias, perda de memória, 

apatia e isolamento.  
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Quando a demência já é mais avançada há uma perda progressiva da memória em que a 

pessoa idosa pode ser incapaz de reconhecer os familiares mais próximos, de realizar 

autonomamente atividades como andar, lavar-se, vestir-se; no que toca à comunicação pode ter 

dificuldade em perceber o que se passa e o que está a ser dito, mesmo a sua forma de expressar, 

fica afetada, tendo um discurso incoerente. (Portugal, s.d.)  Estes factos apresentam entraves ao 

ageing in place, sendo assim necessário, e nestes casos, recorrer a outro tipo de respostas 

sociais, nomeadamente à figura da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.  

É, pois, muito importante perceber as diferentes maneiras possíveis que permitem 

envelhecer em casa com qualidade e de forma segura. Estas passam pela “(…) acessibilidade e 

manutenção dentro da própria habitação, pela comunidade, sustentabilidade, serviços e 

mobilidade.”, (Porto & Rezende, 2016, citado em Marques, 2018, p. 11), são aspetos que não 

podem deixar de ser considerados. O mesmo acontece com os idosos dos territórios rurais, em 

que todo o contexto envolvente, a nível comunitário, familiar ou da própria condição de saúde 

do idoso em questão, determinam uma abordagem de apoio social diferenciada.  

Relativamente às principais vantagens da resposta social SAD comparativamente a outras 

respostas, de acordo com a AS entrevistada, as mesmas prendem-se com o facto de as pessoas 

idosas permanecerem no seu meio de vida habitual, no seu contexto familiar, podendo usufruir 

de um serviço personalizado e especializado sem deslocações para o exterior, acautelando assim 

as necessidades do dia-a-dia.  

         Para concluir, gostaríamos de deixar duas sugestões para futuras investigações no âmbito 

desta temática. Uma primeira relacionada com a questão do prolongamento da atividade 

agrícola por parte das pessoas idosas, e que por vezes surge associado a questões de natureza 

emocional, quando tal facto pode dever-se, fundamentalmente, com os insuficientes 

rendimentos dessas pessoas, que por vezes não chegam para satisfazer necessidades básicas. 

Outra sugestão passaria por efetuar um Diagnóstico Social da população idosa do 

Concelho de Monchique, tentando perceber o motivo pelo qual ainda não existe SAD no 

restante território concelhio, propondo a criação de várias redes de SAD, dentro da nova 

conceção de ageing in place.  
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Apêndices 

Apêndice 1 – Inquérito aos idosos beneficiários do SAD - Serviço de Apoio Domiciliário 

da freguesia de Alferce – Concelho de Monchique  

 

 

Mestrado em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local 

Inquérito aos idosos beneficiários do SAD - Serviço de Apoio Domiciliário da 

freguesia de Alferce – Concelho de Monchique  

O presente Inquérito é parte integrante de uma Dissertação que está a ser feita no âmbito do 

Mestrado em Serviço Social - Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, (IPBeja), em torno da 

temática do Envelhecimento na sua relação com o SAD e o processo de envelhecimento nos 

territórios rurais. 

 Agradece-se desde já a sua colaboração na aplicação do presente instrumento de recolha de 

dados, com a garantia de que os mesmos, para além de se apresentarem em todos os momentos 

(recolha, tratamento e divulgação), sob a forma de anonimato, destinam-se apenas a esta 

investigação, sendo garantidas todas as normas de confidencialidade. 

 

1- Caraterização Pessoal (CP):  

1.1.  Idade: _____ 

1.2. Género:    Assinale com um (x) 

               a. Masculino            b.  Feminino  
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1.3. Estado civil: Assinale com um (x) 

1. Solteiro(a)  

2.Casado (a)  

3. União de facto  

4.Divorciado(a)  

5. Separado(a)  

6. Viúvo/a  

 

2- Rede de suporte e condições socio económicas  

Assinale com um (x) 

2.1. Com quem vive?  

2.1.1- Com a/o esposa/o  

2.1.2- Sozinho/a  

2.1.3- Com filhos/outros familiares  

2.1.4- NS/NR  

 

2.2. Tem filhos? 

2.2.1- Sim  

2.2.2- Não  
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2.3. Em caso de ter filhos, onde residem os mesmos? (Pode assinalar mais do que uma 

hipótese se for esse o seu caso) 

2.3.1- Na mesma habitação  

2.3.2- Na mesma localidade  

2.3.3- Noutra localidade do concelho  

2.3.4- Noutro concelho do Algarve  

2.3.5- Noutro concelho do país  

2.3.6- Num país estrangeiro  

 

 2.4. Nível de rendimentos  

2.4.1- Menos 540 euros mensais pc  

2.4.2- 541 euros – 750 euros mensais pc  

2.4.3- Mais 751 euros mensais pc  

2.4.4- NS/NR  

 

2.5- Condições habitacionais  

Assinale com um (x) 

2.5.1- A casa onde reside fica situada dentro da localidade de Alferce? 

2.5.1.1- Sim  

2.5.1.2 -Não  

2.5.1.3- NS/NR  
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2.5.2- A casa onde reside está isolada na freguesia de Alferce? 

2.5.2.1- Sim  

2.5.2.2- Não  

2.5.2.3- NS/NR  

 

2.5.3- A casa onde reside tem instalações sanitárias? 

2.5.3.1- Sim  

2.5.3.2- Não  

2.5.3.3- NS/NR  

 

2.5.4 – As instalações sanitárias são adequadas ao seu nível de autonomia motora? 

2.5.4.1- Sim  

2.5.4.2- Não  

2.5.4.3- NS/NR  

 

2.5.5 – A casa onde reside apresenta que nível de conservação? 

2.5.5.1- Bom  

2.5.5.2- Razoável  

2.5.5.3- Má  

2.5.5.4- NS/NR  
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2.5.6 – A casa onde reside é servida por? (Pode assinalar mais do que uma hipótese se 

for esse o seu caso) 

2.5.6.1- Rede de águas  

2.5.6.2- Rede de saneamento  

2.5.6.3- Internet  

2.5.6.4- Telefone fixo/ móvel  

2.5.6.5- NS/NR  

 

A - Diagnosticar algumas particularidades do processo de envelhecimento em meio 

rural 

A1 – Sente-se com autonomia física e psíquica para poder fazer o que gosta? 

Assinale com um (x) 

A1.1- Sim  

A1.2- Não  

A1.3- Em parte  

A1.4- NS/NR  

 

A2 – Como ocupa o tempo que tem disponível? (Pode assinalar mais do que uma 

hipótese se for esse o seu caso) 

A2.1- A trabalhar  

A2.2- A ver televisão  
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A2.3- A conversar com familiares/vizinhos  

A2.4- A fazer atividade física/mental  

 

A3 – Acha que viver numa zona rural é bom para si? 

A3.1- Sim  

A3.2- Não  

A3.3- NS/NR  

A3.4 – Se respondeu SIM, diga porquê 

__________________________________________________ 

A3.5 – Se respondeu NÃO diga porquê 

_________________________________________________   

 

A4- De todas as suas necessidades, e mesmo considerando o apoio do SAD, o que 

sente mais falta? (Pode assinalar mais do que uma hipótese se for esse o seu caso) 

A4.1- Melhores condições habitacionais  

A4.2- Mais facilidade / acesso aos cuidados de saúde  

A4.3- Contacto mais regular com a família mais chegada  

A4.4- Contacto mais regular com os vizinhos  

A4.5- Maior disponibilidade económica para poder ter acesso a outros bens e serviços  

A4.6- Outras situações: quais ____________________________________________  
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A4.7- NS/NR  

 

B- Determinar os contributos do SAD na qualidade de vida das pessoas idosas em 

meio rural 

B1 - Quais/qual o/os motivo/os que levaram à solicitação do serviço de apoio 

domiciliário? (Pode assinalar mais do que uma hipótese se for esse o seu caso) 

B1.1- Solidão  

B1.2- Necessidade de apoio na higiene pessoal  

B1.3- Apoio na higiene habitacional  

B1.4- Fornecimento de refeições  

B1.5- Tratamento de roupa  

B1.6- Lazer  

B1.7-Convívio  

 

B2- Quais os serviços do apoio domiciliário que beneficia? (Pode assinalar mais do 

que uma hipótese se for esse o seu caso) 

B2.1- Cuidados de higiene e conforto pessoal  

B2.2- Higiene habitacional  

B2.3- Fornecimento e apoio nas refeições  

B2.4- Tratamento da roupa   
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B2.5- Atividades de animação e socialização, designadamente, animação, lazer, cultura, 

aquisição de bens e géneros alimentícios, pagamento de serviços, deslocação a entidades da 

comunidade  

B2.6- Serviço de teleassistência  

B2.7- Todas as opções anteriores  

 

B3– Se não tem todos os serviços que o SAD disponibiliza, diga-nos a razão ou 

razões? (Pode assinalar mais do que uma hipótese se for esse o seu caso) 

B3.1- Porque não precisa tendo em conta o seu nível de autonomia  

B3.2-Porque é muito caro para o seu nível de rendimentos  

B3.3- Porque alguém da sua família lhe presta esses serviços  

B3.4- Porque alguém/organização lhe presta esses serviços   

 

B4 – Se não fosse o SAD, acha que poderia continuar a morar na sua residência? 

(Pode assinalar mais do que uma hipótese se for esse o seu caso) 

B4.1- Sim, embora sozinho, mas com mais dificuldade  

B4.2- Sim, mas teria que pagar a alguém para poder continuar  

B4.3- Não e teria que ir para uma ERPI   

B4.4- Não e teria que ir para casa dos filhos  
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B5– Para além do apoio que tem do SAD, que outro tipo de apoios/serviços acha que 

precisa com regularidade? (Pode assinalar mais do que uma hipótese se for esse o seu caso) 

 B5.1- Cuidados de saúde  

 B5.2- Acompanhamento físico mais regular  

 B5.3- Tratamento de questões burocráticas e aquisição de bens   

 B5.4- Outros.  

Quais? ___________________________________________________________  

 

C- Contribuir para uma melhor articulação entre cuidadores informais e SAD numa 

perspetiva de complementaridade no apoio aos idosos 

C1 – De quem foi a iniciativa de aderir ao SAD? 

C1.1- Exclusivamente minha/conjugue  

C1.2- Minha/conjugue e dos meus filhos  

C1.3- Só dos meus filhos  

C1.4- Minha/conjugue e de outros familiares  

C1.5- NS/NR  

 

C2 – Quem definiu o tipo de serviços que iria ter do SAD? 

C2.1- Exclusivamente minha/conjugue  

C2.2- Minha/conjugue e dos meus filhos  

C2.3 - Só dos meus filhos  
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C3.4- Minha/conjugue e de outros familiares  

C3.5- NS/NR  

 

C3 – A sua família fala com frequência com as/os ajudantes que vão ao seu domicílio 

e/ou técnico responsável da resposta social? 

C3.1- Sim – Com que regularidade ________________________  

C3.2- Não  

C3.3- Muito raramente  

C3.4 - NS/NR  

 

C4– Que tipo de cuidados, daqueles que lhe são prestados pelo SAD, que mais 

gostaria que fossem prestados pelos seus filhos/familiares? (Pode assinalar mais do que uma 

hipótese se for esse o seu caso) 

C4.1- Todos  

C4.2- Alimentação  

C4.3- Higiene doméstica  

C4.4- Higiene pessoal  

C4.5- Tratamento de roupa  

C4.6- Assistência médica  

C4.7- NS/NR  
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C5 – Acha que a sua família lhe presta o apoio que lhe é possível prestar, ou poderia 

dar-lhe um pouco mais de atenção/cuidado? 

C5.1- Não, fazem o que lhe é possível  

C5.2- Sim, poderiam prestar-me um pouco mais de apoio  

C5.3- NS/NR  

 

D- Identificar possíveis alterações do SAD favorecedoras do Ageing in Place 

D1 – Há algum serviço que você entenda que o SAD poderia disponibilizar no 

sentido de você poder viver melhor na sua casa? 

D1.1-Sim – Qual/quais:____________________________________________________ 

D1.2- Não   

D1.3- NS/NR   

 

D2 – Relativamente aos serviços do SAD que você agora beneficia, acha que seria 

possível fazer alguma alteração relativamente ao modo como o mesmo é disponibilizado? 

D2.1-Sim – Qual/quais:____________________________________________________  

D2.2- Não   

D2.3- NS/NR   

 

D3 – Quando ficar mais dependente, onde gostaria de receber o apoio que 

eventualmente vai necessitar? 
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D3.1- Na sua casa   

D3.2- Na casa dos filhos   

D3.3- Numa ERPI   

D3.4- NS/NR   

 

D3.5– Caso gostasse de ficar em sua casa, que outro serviço acha que o SAD lhe 

poderá prestar? 

D3.6- Qual/quais:____________________________________________________  

D3.7- NS/NR   

 

D4 – Caso o SAD lhe disponibilizasse outros serviços de modo a que mesmo mais 

dependente você pudesse continuar a morar na sua casa, acha que tem condições 

económicas para pagar esses serviços? 

D4.1- Sim   

D4.2- Não   

D4.3- NS/NR   
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Apêndice 2 – Respostas ao Inquérito aos idosos beneficiários do SAD - 

Serviço de Apoio Domiciliário da freguesia de Alferce – Concelho de 
Monchique 

Tabela 3 - Idade 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 69 1 5,9 6,7 6,7 

77 1 5,9 6,7 13,3 

79 2 11,8 13,3 26,7 

80 1 5,9 6,7 33,3 

82 1 5,9 6,7 40,0 

83 1 5,9 6,7 46,7 

85 1 5,9 6,7 53,3 

86 2 11,8 13,3 66,7 

89 2 11,8 13,3 80,0 

94 1 5,9 6,7 86,7 

98 1 5,9 6,7 93,3 

101 1 5,9 6,7 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   
Total 17 100,0   

 
 

Tabela 4 - Género 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido MASCULINO 6 35,3 40,0 40,0 

FEMININO 9 52,9 60,0 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   
Total 17 100,0   
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Tabela 5 – Estado Civil 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido CASADO (A) 5 29,4 33,3 33,3 

UNIÃO DE FACTO 2 11,8 13,3 46,7 

VIÚVO (A) 8 47,1 53,3 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   
Total 17 100,0   

 

Tabela 6 – Com quem vive? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido COM A/O ESPOSA/O 6 35,3 40,0 40,0 

SOZINHO/A 7 41,2 46,7 86,7 

COM FILHOS/ OUTROS 

FAMILIARES 

2 11,8 13,3 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   

 

Tabela 7 - Tem filhos? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido SIM 14 82,4 93,3 93,3 

NÃO 1 5,9 6,7 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   
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Tabela 8 - Em caso de ter filhos onde residem? 

 
Respostas Porcentagem de 

casos N Porcentagem 

RESIDÊ

NCIA 

FILHOS 

EM CASO DE TER FILHOS, ONDE RESIDEM - 

NA MESMA HABITAÇÃO 

3 14,3% 23,1% 

EM CASO DE TER FILHOS, ONDE RESIDEM - 

NA MESMA LOCALIDADE 

5 23,8% 38,5% 

EM CASO DE TER FILHOS, ONDE RESIDEM - 

NOUTRA LOCALIDADE DO CONCELHO 

3 14,3% 23,1% 

EM CASO DE TER FILHOS, ONDE RESIDEM - 

NOUTRO CONCELHO DO ALGARVE 

3 14,3% 23,1% 

EM CASO DE TER FILHOS, ONDE RESIDEM - 

NOUTRO CONCELHO DO PAÍS 

7 33,3% 53,8% 

Total 21 100,0% 161,5% 

 

 
 

Tabela 9 – Nível de rendimentos 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido MENOS 540 EUROS MENSAIS 12 70,6 85,7 85,7 

541 EUROS - 750 EUROS 

MENSAIS 

2 11,8 14,3 100,0 

Total 14 82,4 100,0  
Omisso NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 1 5,9   

Sistema 2 11,8   
Total 3 17,6   

Total 17 100,0   
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Tabela 10 – A casa onde reside fica situada dentro da localidade de Alferce? 
 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido SIM 7 41,2 46,7 46,7 

NÃO 8 47,1 53,3 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   

 

Tabela 11 – A casa onde reside está isolada da freguesia de Alferce? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido SIM 5 29,4 33,3 33,3 

NÃO 10 58,8 66,7 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   

 

Tabela 12 – A casa onde reside tem instalações sanitárias? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido SIM 14 82,4 93,3 93,3 

NÃO 1 5,9 6,7 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   
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Tabela 13 – As instalações sanitárias são adequadas ao seu nível de autonomia motora? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido SIM 12 70,6 85,7 85,7 

NÃO 2 11,8 14,3 100,0 

Total 14 82,4 100,0  
Omisso NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 1 5,9   

Sistema 2 11,8   
Total 3 17,6   

Total 17 100,0   

 

Tabela 14 – A casa onde reside apresenta que nível de conservação? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido BOM 11 64,7 73,3 73,3 

RAZOÁVEL 3 17,6 20,0 93,3 

MÁ 1 5,9 6,7 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   
 
 

Tabela 15 – A casa onde reside é servida por? 

 

 Respostas Porcentagem de 

casos N Porcentagem 

 

A CASA ONDE RESIDE É 

SERVIDA POR - REDE DE 

ÁGUAS 

10 33,3% 100,0% 

A CASA ONDE RESIDE É 

SERVIDA POR - REDE DE 

SANEAMENTO 

9 30,0% 90,0% 

A CASA ONDE RESIDE É 

SERVIDA POR - INTERNET 
2 6,7% 20,0% 



  

102 

 

A CASA ONDE RESIDE É 

SERVIDA POR - TELEFONE 

FIXO/ MÓVEL 

9 30,0% 90,0% 

Total 30 100,0% 300,0% 

 
 

Tabela 16 – Sente-se com autonomia física e psíquica para poder fazer o que 

gosta? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido SIM 4 23,5 26,7 26,7 

NÃO 9 52,9 60,0 86,7 

EM PARTE 2 11,8 13,3 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   

 

Tabela 17 – Como ocupa o tempo que tem disponível? 

 
Respostas Porcentagem de 

casos N Porcentagem 

OCUP

AÇÃO 

COMO OCUPA O TEMPO QUE TEM DISPONÍVEL - 

A TRABALHAR 

2 7,7% 14,3% 

COMO OCUPA O TEMPO QUE TEM DISPONÍVEL - 

A VER TELEVISÃO 

12 46,2% 85,7% 

COMO OCUPA O TEMPO QUE TEM DISPONÍVEL - 

A CONVERSAR COM FAMILIARES/ VIZINHOS 

9 34,6% 64,3% 

COMO OCUPA O TEMPO QUE TEM DISPONÍVEL - 

A FAZER ATIVIDADE FÍSICA/ MENTAL 

3 11,5% 21,4% 

Total 26 100,0% 185,7% 
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Tabela 18 – Acha que viver numa zona rural é bom para si? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido SIM 13 76,5 86,7 86,7 

NÃO 2 11,8 13,3 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   

 

Tabela 19 – Acha que viver numa zona rural é bom para si? Se sim, diga porquê? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido  2 11,8 11,8 11,8 

DÁ-SE BEM COM A 

FAMILIA, A NATUREZA É 

BOA 

1 5,9 5,9 17,6 

É MAIS SAUDÁVEL E 

SINTO-ME MAIS À 

VONTADE 

1 5,9 5,9 23,5 

É MAIS SAUDÁVEL VIVER 

NO CAMPO 

1 5,9 5,9 29,4 

É MELHOR DO QUE VIVER 

NO MONTE, PORQUE AI 

VIVERIA ISOLADO 

1 5,9 5,9 35,3 

É UM SíTIO, SE PRECISAR 

DE ALGO ESTÁ AQUI 

1 5,9 5,9 41,2 

NÃO RESPONDEU 2 11,8 11,8 52,9 

PORQUE É MAIS CALMO 1 5,9 5,9 58,8 

PORQUE É SAUDÁVEL 1 5,9 5,9 64,7 

PORQUE ESTOU À MINHA 

VONTADE 

1 5,9 5,9 70,6 

PORQUE ESTOU NA MINHA 

CASA 

1 5,9 5,9 76,5 

PORQUE SE SENTE À 

VONTADE 

1 5,9 5,9 82,4 

TENHO FAMÍLIA QUE 

CUIDE DE MIM, NÃO ME 

SINTO SOZINHO 

1 5,9 5,9 88,2 
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TENHO PESSOAS POR 

PERTO QUE PODEM 

AJUDAR 

1 5,9 5,9 94,1 

TENHO SOSSEGO E CUIDO 

DAS MINHAS GALINHAS E 

TRATO DO MEU JARDIM, 

NO MEIO URBANO JÁ NÃO 

ERA IGUAL 

1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

Tabela 20 - Acha que viver numa zona rural é bom para si? Se não, diga porquê? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido  2 11,8 11,8 11,8 

NÃO RESPONDEU 14 82,4 82,4 94,1 

PORQUE NÃO TENHO 

NINGUEM QUE TRATE DE 

MIM 

1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

Tabela 21 - De todas as necessidades, e mesmo considerando o apoio do SAD, o que 

sente mais falta? 

 
Respostas Porcentagem de 

casos N Porcentagem 

n

e

c

e

s

s

i

d

DE TODAS AS SUAS NECESSIDADES, E 

MESMO CONSIDERANDO O APOIO DO SAD, O 

QUE SENTE MAIS FALTA - MELHORES 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS 

1 6,3% 8,3% 

DE TODAS AS SUAS NECESSIDADES, E 

MESMO CONSIDERANDO O APOIO DO SAD, O 

QUE SENTE MAIS FALTA - MAIS FACILIDADE/ 

ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE 

4 25,0% 33,3% 
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a

d

e

s
a 

DE TODAS AS SUAS NECESSIDADES, E 

MESMO CONSIDERANDO O APOIO DO SAD, O 

QUE SENTE MAIS FALTA - CONTATO MAIS 

REGULAR COM A FAMÍLIA MAIS CHEGADA 

6 37,5% 50,0% 

DE TODAS AS SUAS NECESSIDADES, E 

MESMO CONSIDERANDO O APOIO DO SAD, O 

QUE SENTE MAIS FALTA - MAIOR 

DISPONIBILIDADE ECONÓMICA PARA PODER 

TER ACESSO A OUTROS BENS E SERVIÇOS 

4 25,0% 33,3% 

DE TODAS AS SUAS NECESSIDADES, E 

MESMO CONSIDERANDO O APOIO DO SAD, O 

QUE SENTE MAIS FALTA - OUTRAS 

SITUAÇÕES 

1 6,3% 8,3% 

Total 16 100,0% 133,3% 

 

 

Tabela 22 – De todas as necessidades, e mesmo considerando o apoio do SAD, o que 

sente mais falta? Outras situações, quais? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido  2 11,8 11,8 11,8 

ALGUÉM A VIVER COMIGO 2 11,8 11,8 23,5 

NÃO RESPONDEU 13 76,5 76,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

Tabela 23 – Qual/ qual o/os motivos que levaram à solicitação do SAD? 

 

 
Respostas Porcentagem de 

casos N Porcentagem 

 QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

SOLIDÃO 

4 9,1% 26,7% 
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QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

NECESSIDADE DE APOIO NA HIGIENE 

PESSOAL 

5 11,4% 33,3% 

QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

APOIO NA HIGIENE HABITACIONAL 

5 11,4% 33,3% 

QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

13 29,5% 86,7% 

QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

TRATAMENTO DE ROUPA 

5 11,4% 33,3% 

QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

LAZER 

4 9,1% 26,7% 

QUAIS/ QUAL O/OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM À SOLICITAÇÃO DO SAD? - 

CONVÍVIO 

8 18,2% 53,3% 

Total 44 100,0% 293,3% 

 

 

Tabela 24 – Quais os serviços de apoio domiciliário que beneficia? 

 

 
Respostas Porcentagem de 

casos N Porcentagem 

 QUAIS OS SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO 

QUE BENEFICIA? – CUIDADOS DE HIGIENE E 

CONFORTO PESSOAL 

5 13,2% 33,3% 

QUAIS OS SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO 

QUE BENEFICIA? – HIGIENE HABITACIONAL 

6 15,8% 40,0% 

QUAIS OS SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO 

QUE BENEFICIA? – FORNECIMENTO E APOIO NAS 

REFEIÇÕES 

13 34,2% 86,7% 

QUAIS OS SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO 

QUE BENEFICIA? – TRATAMENTO DE ROUPA 

6 15,8% 40,0% 
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QUAIS OS SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO 

QUE BENEFICIA? – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E 

SOCIALIZAÇÃO, DESIGNADAMENTE, 

ANIMAÇÃO, LAZER, CULTURA, AQUISIÇÃO DE 

BENS E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, PAGAMENTO 

DE SERVIÇOS, DESLOCAÇÃO A ENTIDADES DA 

COMUNIDADE 

5 13,2% 33,3% 

QUAIS OS SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO 

QUE BENEFICIA? – SERVIÇO DE 

TELEASSISTÊNCIA 

3 7,9% 20,0% 

Total 38 100,0% 253,3% 

 

 

Tabela 25 – Se não tem todos os serviços que o SAD disponibiliza, diga-nos a razão ou 

razões? 

 
Respostas Porcentagem de 

casos N Porcentagem 

 SE NÃO TEM TODOS OS SERVIÇOS QUE O SAD 

DISPONIBILIZA, DIGA-NOS A RAZÃO OU RAZÕES? – 

PORQUE NÃO PRECISA TENDO EM CONTA O SEU NÍVEL 

DE AUTONOMIA 

7 35,0% 46,7% 

SE NÃO TEM TODOS OS SERVIÇOS QUE O SAD 

DISPONIBILIZA, DIGA-NOS A RAZÃO OU RAZÕES? – 

PORQUE É MUITO CARO PARA O SEU NÍVEL DE 

RENDIMENTOS 

5 25,0% 33,3% 

SE NÃO TEM TODOS OS SERVIÇOS QUE O SAD 

DISPONIBILIZA, DIGA-NOS A RAZÃO OU RAZÕES? – 

PORQUE ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA LHE PRESTA ESSES 

SERVIÇOS 

7 35,0% 46,7% 

SE NÃO TEM TODOS OS SERVIÇOS QUE O SAD 

DISPONIBILIZA, DIGA-NOS A RAZÃO OU RAZÕES? – 

PORQUE ALGUÉM/ ORGANIZAÇÃO LHE PRESTA ESSES 

SERVIÇOS 

1 5,0% 6,7% 

Total 20 100,0% 133,3% 
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Tabela 26 – Se não fosse o SAD, acha que poderia continuar a morar na sua residência? 

 
Respostas Porcentagem de 

casos N Porcentagem 

 SE NÃO FOSSE O SAD, ACHA QUE PODERIA CONTINUAR 

A MORAR NA SUA RESIDÊNCIA? - SIM, EMBORA 

SOZINHO, MAS COM MAIS DIFICULDADE 

5 29,4% 35,7% 

SE NÃO FOSSE O SAD, ACHA QUE PODERIA CONTINUAR 

A MORAR NA SUA RESIDÊNCIA? - SIM, MAS TERIA QUE 

PAGAR A ALGUÉM PARA PODER CONTINUAR 

10 58,8% 71,4% 

SE NÃO FOSSE O SAD, ACHA QUE PODERIA CONTINUAR 

A MORAR NA SUA RESIDÊNCIA? - NÃO E TERIA QUE IR 

PARA CASA DOS FILHOS 

2 11,8% 14,3% 

Total 17 100,0% 121,4% 

 
 

 

Tabela 27- Para além do apoio do SAD, que outro tipo de apoios/serviços acha 

que precisa com regularidade? 

 
Respostas Porcentagem de 

casos N Porcentagem 

 PARA ALÉM DO APOIO QUE TEM DO SAD, QUE OUTRO 

TIPO DE APOIOS/ SERVIÇOS ACHA QUE PRECISA COM 

REGULARIDADE? - CUIDADOS DE SAÚDE 

4 36,4% 36,4% 

PARA ALÉM DO APOIO QUE TEM DO SAD, QUE OUTRO 

TIPO DE APOIOS/ SERVIÇOS ACHA QUE PRECISA COM 

REGULARIDADE? - ACOMPANHAMENTO FÍSICO MAIS 

REGULAR 

4 36,4% 36,4% 

PARA ALÉM DO APOIO QUE TEM DO SAD, QUE OUTRO 

TIPO DE APOIOS/ SERVIÇOS ACHA QUE PRECISA COM 

REGULARIDADE? - OUTROS. 

3 27,3% 27,3% 

Total 11 100,0% 100,0% 
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Tabela 28 - Para além do apoio do SAD, que outro tipo de apoios/serviços acha que 

precisa com regularidade? Outros, quais? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido  2 11,8 11,8 11,8 

AQUISIÇÃO DE BENS E 

ALGUÉM QUE ME FAÇA 

COMPANHIA 

1 5,9 5,9 17,6 

NÃO RESPONDEU 12 70,6 70,6 88,2 

PRECISAVA QUE 

AJUDASSEM NA SAÚDE 

1 5,9 5,9 94,1 

TRANSPORTES PARA IR 

QUALQUER LADO 

1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
 
 

 
 

Tabela 29 - De quem a iniciativa de aderir ao SAD? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido EXCLUSIVAMENTE 

MINHA/ CONJUGE 

4 23,5 26,7 26,7 

MINHA/ CONJUGE E DOS 

MEUS FILHOS 

3 17,6 20,0 46,7 

SÓ DOS MEUS FILHOS 7 41,2 46,7 93,3 

MINHA/ CONJUGE E DE 

OUTROS FAMILIARES 

1 5,9 6,7 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   
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Tabela 30 - Quem definiu o tipo de serviços que iria ter do SAD? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido EXCLUSIVAMENTE 

MINHA/ CONJUGE 

4 23,5 26,7 26,7 

MINHA/ CONJUGE E DOS 

MEUS FILHOS 

2 11,8 13,3 40,0 

SÓ DOS MEUS FILHOS 7 41,2 46,7 86,7 

MINHA/ CONJUGE E DE 

OUTROS FAMILIARES 

2 11,8 13,3 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   

 

Tabela 31 – A sua família fala com frequência com as/os ajudantes que vão ao seu 

domicílio e /ou técnico responsável da resposta social? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido SIM 7 41,2 53,8 53,8 

NÃO 1 5,9 7,7 61,5 

MUITO RARAMENTE 5 29,4 38,5 100,0 

Total 13 76,5 100,0  
Omisso NÃO SABE/ NÃO 

RESPONDEU 

2 11,8   

Sistema 2 11,8   
Total 4 23,5   

Total 17 100,0   
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Tabela 32 – A sua família fala com frequência com as/os ajudantes que vão ao seu 

domicílio e /ou técnico responsável da resposta social? Frequência 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido  2 11,8 11,8 11,8 

MENSAL 1 5,9 5,9 17,6 

NÃO RESPONDEU 8 47,1 47,1 64,7 

SEMPRE QUE NECESSÁRIO 2 11,8 11,8 76,5 

TODOS OS DIAS 1 5,9 5,9 82,4 

TODOS OS DIAS, POIS TEM 

FAMÍLIA QUE TRABALHA 

NO SAD 

1 5,9 5,9 88,2 

TODOS OS MESES 1 5,9 5,9 94,1 

TODOS OS MESES, A NETA É 

QUE FALA 

1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

Tabela 33 – Que tipo de cuidados, daqueles que lhe são prestados pelo SAD, que mais 

gostaria que fossem prestados pelos seus familiares/amigos? 

 
Respostas Porcentagem de 

casos N Porcentagem 

 QUE TIPO DE CUIDADOS, DAQUELES QUE LHE SÃO 

PRESTADOS PELO SAD, QUE MAIS GOSTARIA QUE 

FOSSEM PRESTADOS PELOS SEUS 

FAMILIARES/AMIGOS? - TODOS 

11 14,7% 78,6% 

QUE TIPO DE CUIDADOS, DAQUELES QUE LHE SÃO 

PRESTADOS PELO SAD, QUE MAIS GOSTARIA QUE 

FOSSEM PRESTADOS PELOS SEUS 

FAMILIARES/AMIGOS? - ALIMENTAÇÃO 

13 17,3% 92,9% 

QUE TIPO DE CUIDADOS, DAQUELES QUE LHE SÃO 

PRESTADOS PELO SAD, QUE MAIS GOSTARIA QUE 

FOSSEM PRESTADOS PELOS SEUS 

FAMILIARES/AMIGOS? - HIGIENE DOMÉSTICA 

13 17,3% 92,9% 
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QUE TIPO DE CUIDADOS, DAQUELES QUE LHE SÃO 

PRESTADOS PELO SAD, QUE MAIS GOSTARIA QUE 

FOSSEM PRESTADOS PELOS SEUS 

FAMILIARES/AMIGOS? - HIGIENE PESSOAL 

11 14,7% 78,6% 

QUE TIPO DE CUIDADOS, DAQUELES QUE LHE SÃO 

PRESTADOS PELO SAD, QUE MAIS GOSTARIA QUE 

FOSSEM PRESTADOS PELOS SEUS 

FAMILIARES/AMIGOS? - TRATAMENTO DE ROUPA 

13 17,3% 92,9% 

QUE TIPO DE CUIDADOS, DAQUELES QUE LHE SÃO 

PRESTADOS PELO SAD, QUE MAIS GOSTARIA QUE 

FOSSEM PRESTADOS PELOS SEUS 

FAMILIARES/AMIGOS? - ASSISTÊNCIA MÉDICA 

14 18,7% 100,0% 

Total 75 100,0% 535,7% 

 

 

Tabela 34 – Acha que a sua família lhe presta o apoio que lhe é possível prestar, ou 

poderia dar-lhe um pouco mais de atenção/cuidado? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido NÃO, FAZEM O LHE É 

POSSIVEL 

10 58,8 76,9 76,9 

SIM, PODERIAM PRESTAR-

ME UM POUCO MAIS DE 

APOIO 

3 17,6 23,1 100,0 

Total 13 76,5 100,0  
Omisso NÃO SABE/ NÃO 

RESPONDE 

2 11,8   

Sistema 2 11,8   
Total 4 23,5   

Total 17 100,0   
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Tabela 35 – Há algum serviço que você entenda que o SAD poderia disponibilizar no 

sentido de você poder viver melhor na sua casa? 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido SIM 3 17,6 20,0 20,0 

NÃO 12 70,6 80,0 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   

 

Tabela 36 - Há algum serviço que você entenda que o SAD poderia disponibilizar no 

sentido de você poder viver melhor na sua casa? Qual/quais? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido  2 11,8 11,8 11,8 

FAZEREM MAIS 

COMPANHIA 

1 5,9 5,9 17,6 

NÃO RESPONDEU 12 70,6 70,6 88,2 

O SERVIÇO DA CASA 1 5,9 5,9 94,1 

O SERVIÇO DA CASA E 

COMPANHIA 

1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
 

Tabela 37 - Relativamente aos serviços do SAD que você agora beneficia, acha que 

seria possível fazer alguma alteração relativamente ao modo como o mesmo é 

disponibilizado? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido SIM 1 5,9 7,7 7,7 

NÃO 12 70,6 92,3 100,0 

Total 13 76,5 100,0  
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Omisso NÃO SABE/ NÃO 

RESPONDEU 

2 11,8   

Sistema 2 11,8   
Total 4 23,5   

Total 17 100,0   

 

 

Tabela 38 - Relativamente aos serviços do SAD que você agora beneficia, acha que 

seria possível fazer alguma alteração relativamente ao modo como o mesmo é 

disponibilizado? Qual/ Quais? 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido  2 11,8 11,8 11,8 

NÃO RESPONDEU 14 82,4 82,4 94,1 

VIR MAIS VEZES 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Tabela 39 – Quando ficar mais dependente, onde gostaria de receber o apoio que 

eventualmente vai necessitar? 

 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido NA SUA CASA 13 76,5 86,7 86,7 

NUMA ERPI 2 11,8 13,3 100,0 

Total 15 88,2 100,0  
Omisso Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   
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Tabela 40 - Caso gostasse de ficar em sua casa, que outro serviço acha que o SAD 

lhe poderá prestar? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido  2 11,8 11,8 11,8 

ATIVIDADES DE VIDA 

DIÁRIA 

1 5,9 5,9 17,6 

HIGIENE PESSOAL 1 5,9 5,9 23,5 

NÃO RESPONDEU 7 41,2 41,2 64,7 

OS NECESSÁRIOS 1 5,9 5,9 70,6 

TODOS 2 11,8 11,8 82,4 

TODOS OS NECESSÁRIOS 1 5,9 5,9 88,2 

TODOS OS QUE FOREM 

POSSÍVEL 

1 5,9 5,9 94,1 

TUDO 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
. 

 

 

Tabela 41 - Caso o SAD lhe disponibilizasse outros serviços de modo a que mesmo 

mais dependente você pudesse continuar a morar na sua casa, acha que tem condições 

económicas para pagar esses serviços? 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido SIM 4 23,5 36,4 36,4 

NÃO 7 41,2 63,6 100,0 

Total 11 64,7 100,0  
Omisso NÃO SABE/ NÃO 

RESPONDEU 

4 23,5   

Sistema 2 11,8   
Total 6 35,3   

Total 17 100,0   
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Apêndice 3– Guião de entrevista à Assistente Social do Serviço de Apoio Domiciliário da  

Freguesia de Alferce (Concelho de Monchique) 

 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA À ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO DA 
FREGUESIA DE ALFERCE (CONCELHO DE MONCHIQUE) 

 

Esta entrevista é parte integrante de uma Dissertação que está a ser feita no âmbito do Mestrado em Serviço 

Social: Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, (IPBeja), em torno da temática do envelhecimento na sua 

relação com o SAD e o processo de envelhecimento nos territórios rurais. 

Tem como propósito, Determinar os contributos do Serviço de Apoio Domiciliário na qualidade de vida das 

pessoas idosas em meio rural, Diagnosticar algumas particularidades do processo de envelhecimento em meio 

rural, Identificar possíveis alterações do SAD favorecedoras do Ageing in Place. Contribuir para uma melhor 

articulação entre cuidadores informais e SAD numa perspetiva de complementaridade no apoio aos idosos. 

Agradecimento à disponibilidade para colaborar no estudo. Os dados recolhidos serão apenas utilizados no 

âmbito do estudo em curso. Garante-se total anonimato e confidencialidade, se assim preferir. 

 

 

Informa-se adicionalmente que a participação nesta investigação tem um carácter voluntário, pelo que pode 

negá-la ou decidir interromper a realização da entrevista, a qualquer momento, se assim o entender.  

Nos termos constantes do RGPD - Regulamento Geral sobre Proteção de Dados informa-se ainda que: 

1) Os dados que irão ser recolhidos servirão apenas para os fins do estudo em curso, não sendo alvo de 

divulgação a mais ninguém ou entidade; 

2) No fim do trabalho em curso (junho de 2022), o registo áudio/vídeo da entrevista será destruído; 

3) O responsável pela recolha e tratamento dos dados é Inês Amador, contactável através de: 

(inesamador99@gmail.com / 964431433); 

4) O estudo está a ser realizado sob a orientação do Prof. Doutor Miguel Bento (mbento@ipbeja.pt); 

mailto:inesamador99@gmail.com
mailto:ssaude@ipbeja.pt
mailto:ssaude@ipbeja.pt
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5) O responsável pela área da proteção de dados no IPBeja é contactável através do email: epd@ipbeja.pt  

podendo expor reclamação, se aplicável. 

Tendo tomado conhecimento sobre a informação acerca do estudo e os meus direitos no âmbito do RGPD, 

declaro que que:   

____/____/2022                              □ Aceito participar                □ Não aceito participar  

Rubrica: ____________________________________________ 

Envelhecimento em meio rural 

 

1. Em traços gerais, apresente-nos a população utente da resposta social SAD? 
2. Quais os principais problemas e necessidades sociais que estão presentes na população utente da 

resposta social SAD? 
 

SAD e Qualidade de Vida  
 

3. Quais as principais vantagens do SAD comparativamente com outras respostas sociais? 
4. Relativamente à população utente desta resposta social, quais os aspetos que mais interferem na 

qualidade de vida destas pessoas? 
5. Considera que a resposta SAD desta instituição dispõe de meios suficientes e adequados para responder 

às necessidades da população utente? 
 

 
SAD e Cuidadores Informais  
 

6. Apresente-nos resumidamente, o tipo de estrutura, ou estruturas familiares destes idosos, e que tipo de 
relação/ apoio mantêm com os idosos utentes do SAD. 

7. Que tipo de articulação é feita no âmbito do SAD, com os familiares dos utentes e outros cuidadores 
informais? 

 

 
SAD e Ageing in Place  
 

mailto:epd@ipbeja.pt
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8. Conhece o conceito de ageing in place? Caso conheça, o que acha do mesmo? 
9. Que alterações poderiam ser introduzidas no SAD (em termos daquilo que está definido na legislação) 

que poderia levar a um melhor serviço aos idosos em meio rural? 
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Apêndice 4 – Guião de entrevista aos Cuidadores Informais de dois utentes beneficiários do serviço de 

apoio domiciliário da freguesia de alferce (Concelho de Monchique) 

 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA AOS CUIDADORES INFORMAIS DE ALGUNS UTENTES 
BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO DA FREGUESIA DE ALFERCE 

 
Esta entrevista é parte integrante de uma Dissertação que está a ser feita no âmbito do Mestrado em Serviço 

Social: Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, (IPBeja), em torno da temática do Envelhecimento na sua 

relação com o SAD e o processo de envelhecimento nos territórios rurais. 

Tem como propósito perceber os contributos para uma melhor articulação entre cuidadores informais e SAD 

numa perspetiva de complementaridade no apoio aos idosos. 

Agradecimento à disponibilidade para colaborar no estudo. Os dados recolhidos serão apenas utilizados no 

âmbito do estudo em curso. Garante-se total anonimato e confidencialidade, se assim preferir. 

 

 
Informa-se adicionalmente que a participação nesta investigação tem um carácter voluntário, pelo que pode 

negá-la ou decidir interromper a realização da entrevista, a qualquer momento, se assim o entender.  

Nos termos constantes do RGPD - Regulamento Geral sobre Proteção de Dados informa-se ainda que: 

1) Os dados que irão ser recolhidos servirão apenas para os fins do estudo em curso, não sendo alvo 

de divulgação a mais ninguém ou entidade; 

2) No fim do trabalho em curso (junho de 2022), o registo áudio/vídeo da entrevista será destruído; 

3) O responsável pela recolha e tratamento dos dados é Inês Amador, contactável através de: 

(inesamador99@gmail.com / 964431433); 

4) O estudo está a ser realizado sob a orientação do Prof. Doutor Miguel Bento (mbento@ipbeja.pt); 

5) O responsável pela área da proteção de dados no IPBeja é contactável através do email: 

epd@ipbeja.pt  podendo expor reclamação, se aplicável. 

 

mailto:inesamador99@gmail.com
mailto:mbento@ipbeja.pt
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Tendo tomado conhecimento sobre a informação acerca do estudo e os meus direitos no âmbito do RGPD, 

declaro que que:   

____/____/2022                              □ Aceito participar                □ Não aceito participar  

Rubrica: _____________________________________________ 

 

 
Articulação SAD/ Cuidadores Informais 

 
1. Que tipo de influência teve junto do seu familiar que é beneficiário do SAD, na adesão a esta resposta 

social? Se teve algum tipo de influência, diga-nos as razões que a/o levaram a aconselhar o seu 
familiar nesse sentido. 

2.  Quem definiu o tipo de serviços que o seu familiar iria beneficiar? 
3. Quais são os motivos que a/o impossibilita de auxiliar o seu familiar relativamente aos serviços que 

são prestados pelo SAD? 
4. Fala com frequência com as ajudantes que vão ao domicílio e/ou técnico responsável pelo SAD? 

(Com que frequência?) 
5. Qual o grau de parentesco? 
6. Reside na mesma casa do seu familiar/utente de SAD? 

 
SAD e Ageing in Place 

 
7. Quais as principais vantagens do SAD, comparativamente com outras respostas sociais, 

nomeadamente ERPI e CD? 
8. Acha que há alguma necessidade que o seu familiar apresente, e que agora não é satisfeita pelo SAD? 

Se sim, qual ou quais? 
9. Que importância atribui ao facto do SAD permitir que os idosos possam continuar a viver no seu 

meio? 
10. Que lhe parece que poderia mudar no SAD, no sentido de permitir que os idosos possam viver mais 

tempo no seu meio? 
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Anexos 

 

Anexo 1- Instrumento utilizado na técnica de Análise de Conteúdo - Entrevistas 

Semiestruturadas aos Cuidadores Informais e à Assistente Social da Freguesia de Alferce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Lopes (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões 

 

Indicadores Técnica de 
Observação 
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Anexo 2- Declaração de consentimento utilizada para aplicar os inquéritos aos 

utentes beneficiários da Freguesia de Alferce24 

 

Declaração de Consentimento 

 

Eu (nome completo) ____________________, solicito a sua participação num estudo 

de investigação para o término e obtenção do Mestrado em Serviço Social - Riscos 

Sociais e Desenvolvimento Local, cujo objetivo genérico é _______________________. 

Neste sentido, ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril (RGPO), gostaria de contar com o 

seu consentimento para a realização de uma entrevista, cujas respostas serão 

confidenciais e utilizadas para fins de investigação. 

Informa-se adicionalmente que a participação nesta investigação tem um carácter 

voluntário, pelo que pode negá-la ou decidir interromper a realização da entrevista a 

qualquer momento, se assim o entender. 

Data: __/__/__ 

Assinatura: _____________________ (assinatura do técnico) 

 

24 Documento dado pelo professor Dr. Miguel Bento para aplicação dos inquéritos. 


