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“Se meu andar é hesitante e minhas mãos trêmulas, ampare-me.  

Se minha audição não é boa, e tenho de me esforçar para ouvir o que você está 
dizendo, procure entender-me.  

Se minha visão é imperfeita e o meu entendimento escasso, ajude-me com paciência.  

Se minha mão treme e derrubo comida na mesa ou no chão, por favor, não se irrite, 
tentei fazer o que pude.  

Se você me encontrar na rua, não faça de conta que não me viu. Pare para 
conversar comigo. Sinto-me só.  

Se você, na sua sensibilidade, me ver triste e só, simplesmente partilhe comigo um 
sorriso e seja solidário.  

Se lhe contei pela terceira vez a mesma história num só dia, não me repreenda, 
simplesmente ouça-me.  

Se me comporto como criança, cerque-me de carinho.  

Se estou doente e sendo um peso, não me abandone.  

Se estou com medo da morte e tento negá-la, por favor, ajude-me na preparação 
para o adeus.”  

 

(Autor Desconhecido) 
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Resumo 

A presente dissertação desenvolve-se no âmbito do Mestrado em Serviço 

Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, lecionado no Instituto Politécnico 

de Beja e orientado pelo Professor Doutor Miguel da Conceição Bento.  

O envelhecimento da população é considerado um dos fenómenos demográficos 

mais preocupantes em Portugal, sendo que atualmente o país é reconhecido como uma 

sociedade envelhecida. Com o fenómeno do envelhecimento surgem diversos 

problemas associados, sendo o isolamento social uma problemática bastante presente 

quando se atinge a velhice e, sobretudo, para os idosos que residem em meios rurais, 

desde logo com maiores dificuldades em aceder a serviços e bens de primeira 

necessidade de forma autónoma e independente, o que, consequentemente, se reflete 

na sua qualidade de vida.  

Esta investigação, tendo como território de análise uma freguesia rural do Alentejo 

Central, surge assim no âmbito do contexto antes referenciado e procura determinar 

de que modo o isolamento social impacta na vida das pessoas desta faixa etária, na sua 

relação com dimensões com o suporte social informal e também formal. 

 

 

 

Palavras-Chave: Bem-estar, envelhecimento, envelhecimento em meio rural, 

Serviço Social, suportes sociais no envelhecimento 
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Abstrat  

This dissertation is developed within the scope of the Master in Social Work – 

Social Risks and Local Development, taught at the Polytechnic Institute of Beja and 

supervised by Professor Miguel da Conceição Bento. 

The aging of the population is considered one of the most worrying 

demographic phenomena in Portugal, and the country is currently recognized as an 

aging society. With the phenomenon of aging, there are several associated problems, 

with social isolation being a very present problem when one reaches old age and, 

especially for the elderly who live in rural areas, with greater difficulties in accessing 

services and basic necessities, autonomously and independently, which, consequently, 

is reflected in their quality of life. 

 This investigation, having as its territory of analysis a rural parish in Central 

Alentejo, thus appears in the context already mentioned and seeks to determine how 

social isolation impacts the lives of people in this age group, in your relationship with 

dimensions with informal and formal social support. 

 

 
 

 

Key-words: Well-being, aging, aging in rural areas, Social Work, social supports in 

aging 
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Introdução  
A presente dissertação insere-se no Mestrado em Serviço Social – Riscos 

Sociais e Desenvolvimento Local, lecionado no Instituto Politécnico de Beja e 

orientado pelo Professor Doutor Miguel da Conceição Bento.  

Esta investigação desenvolve-se no âmbito da problemática do isolamento 

social das pessoas idosas residentes em meio rural, tendo como campo de análise uma 

freguesia rural do interior alentejano, Santo Estêvão, no concelho de Estremoz. 

A escolha deste tema surgiu com o interesse e a necessidade de aprofundar os 

conhecimentos quanto à vivência das pessoas idosas em contexto rural, procurando  

perceber de que forma o facto de se viver em meio rural poderá condicionar aspetos 

como a qualidade de vida e bem estar,  uma vez que a forma como se envelhece é, em 

certa parte, determinada pelo contexto social, significando isto que as alterações 

físicas, sociais e psicológicas que surgem ao longo de todo o processo de 

envelhecimento são influenciadas pelo contexto em que o idoso se encontra inserido. 

As características ambientais podem assim ser encaradas como obstáculos ou como 

fatores que facilitam determinados comportamentos, consoante as características 

especificas de cada indivíduo (Bento, 2017). Desta forma assume-se que o ambiente 

representa um papel fundamental no desenvolvimento do processo de envelhecimento.  

Desta forma, traçaram-se quatro objetivos específicos que servem de suporte e 

fios condutores a esta investigação, nomeadamente: caracterizar o perfil 

sociodemográfico da população idosa residente na freguesia de Santo Estevão 

(Estremoz); conhecer as necessidades e problemas sociais desta população; conhecer 

o apoio social informal e formal desta população; apontar soluções para a resolução 

de eventuais problemas e necessidades diagnosticadas. 

Relativamente à organização formal desta investigação, esta é estruturada por 

quatro pontos principais. O primeiro ponto é composto pelo Enquadramento Teórico, 

que consiste no aprofundamento de conhecimento teórico, onde são abordados 

conceitos no âmbito desta temática, de entre os quais o envelhecimento e a qualidade 
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de vida, mas também as questões inerentes ao suporte informal e formal, com destaque 

para a questão das respostas sociais para esta faixa etária.  

No segundo ponto segue-se a Contextualização Sociodemográfica do território, 

procurando primeiramente caracterizar o concelho de Estremoz de forma 

administrativa, demográfica e geográfica seguindo-se a caracterização da União de 

Freguesias de Santo Estêvão e São Bento do Cortiço e, por fim, um retrato daquilo que 

é Santo Estêvão, enquanto freguesia única e singular.  

No terceiro ponto segue-se o Enquadramento Metodológico, onde se apresenta 

a metodologia de investigação baseada nas ideias de Prodanov e Freitas (2013), 

apresentando-se a questão de partida e os objetivos delineados para a investigação, 

assim como o universo, amostra, instrumentos de recolha e tratamento de dados.  

O quarto ponto consiste na Apresentação de discussão dos resultados, tendo 

como suporte um Diagnóstico Social elaborado pela investigadora.  

Importa salientar que para esta investigação, como instrumentos de recolha de 

dados, serão aplicados inquéritos aos idosos residentes na freguesia e uma entrevista 

estruturada à AS – Assistente Social da Câmara Municipal de Estremoz. Posto isto, 

esta investigação apresenta uma abordagem mista, uma vez que a recolha de dados 

tem por base a abordagem quantitativa e qualitativa.   

Por fim, a investigação será finalizada com as considerações finais, onde irá 

constar o balanço de todo o processo da investigação, assim como a resposta aos 

objetivos delineados e as conclusões da investigação, seguindo-se ainda a bibliografia 

pesquisada para a execução da dissertação, apêndices.   
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1. Enquadramento Teórico 

1.1. A questão da temática/problemática  
Ao longo do tempo, a sociedade contemporânea foi-se deparando com inúmeras 

mudanças e transformações. Todas estas alterações impulsionaram a necessidade de o 

Serviço Social recorrer à investigação, de forma a garantir que a interpretação da 

realidade social e a sua complexidade seguissem um caminho seguro e rigoroso, 

permitindo assim encontrar respostas adequadas e eficazes ao objeto de intervenção. 

A investigação na área do Serviço Social possibilita o recolher de informação acerca 

da realidade social ou problemas sociais, e enriquece o rigor da linguagem do 

assistente social, sendo esta integrada na sua prática, (valorizando o processo de 

comunicação e promovendo o reforço da Identidade Profissional), (Ferreira, 2011).  

Para a elaboração de uma investigação, é necessário definir a temática e a 

problemática a adotar. Entende-se por temática o assunto/tema que vamos estudar, que, 

neste caso concreto, diz respeito ao isolamento social vs envelhecimento. Por sua vez, 

a problemática consiste na abordagem ou perspetiva teórica que decidimos adotar de 

forma a tratar o problema que vamos estudar.  

Segundo Gil (2008), um problema é identificado como algo que origina 

desequilíbrio, mal-estar, sofrimento ou constrangimento aos indivíduos, sendo 

cientificamente testável se envolver variáveis que podem ser observadas ou 

manipuladas.  

A escolha do problema num processo de investigação social requer a realização de 

prévias pesquisas, no intuito de perceber o porquê da pesquisa, qual a importância do 

fenómeno a ser investigado e quem beneficiará com os resultados da investigação (Gil, 

2008). No momento de escolher o problema a investigar, o pesquisador acaba por ser 

influenciado pelo meio cultural, social e económico em que se insere e por ideologias 

com que este se relaciona. Desta forma, pode-se assumir que a relevância, a 

oportunidade e o comprometimento são implicações a ter em conta no momento de 

escolher o problema (Trujillo Ferrari, 1982 citado em Gil, 2008).  
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De acordo com Quivy & Campenhoudt (1934; citado por Gil, 2008), o processo 

de formulação de um problema numa pesquisa social começa por elaborar uma questão 

de partida provisória, que poderá posteriormente ser alterada com o decorrer da 

investigação. Posteriormente, surgem as leituras e entrevistas exploratórias, não só a 

pessoas especialistas na área, mas também a pessoas que pertencem à população do 

estudo. De forma a garantir a qualidade da formulação do problema, Gil (2008) 

defende que as leituras se revelam fundamentais, assim como as entrevistas, sendo que 

estas auxiliam no aprimoramento, na clareza, na especificidade do problema e na 

realização de hipóteses mais pertinentes.  

No decorrer do estudo, a formulação do problema deve tornar-se cada vez mais 

específica e o vocabulário deve ser claro e preciso. Gil (2008) defende ainda a 

importância para a elaboração de uma pesquisa factível, tendo em consideração o 

tempo de realização, os instrumentos adequados na recolha de dados e os recursos 

necessários (sejam eles materiais, humanos ou financeiros).  

Desta forma, a temática desta investigação centra-se no isolamento social, e no 

modo ou modos como este pode influenciar a qualidade de vida dos idosos residentes 

na freguesia de Santo Estêvão, concelho de Estremoz. 

1.2. Envelhecimento  
Um dos problemas centrais do mundo ocidental neste início do séc. XXI, 

nomeadamente de Portugal, é o envelhecimento da população. Com o avançar dos 

anos, registou-se um aumento significativo do número de idosos e uma diminuição do 

número de nascimentos, transformando assim as sociedades mais desenvolvidas em 

sociedades envelhecidas, originando a necessidade do aumento das respostas sociais 

direcionadas a idosos. Na base desse envelhecimento está essencialmente a queda da 

fecundidade e o aumento da esperança média de vida, no caso português aliado à forte 

emigração portuguesa verificada nas décadas de sessenta e setenta do século XX 

(Ferreira et al., 2013). 

O conceito de idoso, do ponto de vista social, varia de países desenvolvidos para 

países em desenvolvimento. De acordo com a OMS - Organização Mundial de Saúde, 

nos países desenvolvidos uma pessoa é considerada idosa quando alcança os sessenta 
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e cinco ou mais anos. Porém, nos países em desenvolvimento, uma pessoa já é 

considerada idosa aos sessenta anos. (Oliveira et al., 2005 citado em Silva, 2012). 

Segundo Silva (2012), não é correto definir uma pessoa idosa através da idade 

cronológica, uma vez que existem outros aspetos relevantes a ter em conta. Importa 

salientar que a pessoa é um ser multidimensional, ou seja, é constituída por diferentes 

dimensões (biológicas, psicológicas, socioculturais e espirituais) que, embora 

independentes, se relacionam entre si. De acordo com esta perspetiva, não é a idade 

cronológica que nos informa acerca da qualidade de vida, da saúde e da experiência 

psicossocial da pessoa. 

O envelhecimento consiste num processo contínuo, marcado por uma trajetória 

composta por diferentes etapas, sequencialmente organizadas e ajustadas por critérios 

etários. A escola, o trabalho, a família e a reforma formam as diferentes etapas que dão 

sentido à sequência natural da vida de um indivíduo (Morgan et al., 2007 citado em 

Ferreira et al., 2013).  

As marcas corporais constituem a mais notória presença do envelhecimento, 

porém, o envelhecimento não se circunscreve apenas à passagem do tempo. É um 

fenómeno complexo e promotor de mudanças, que podem ser identificadas através de 

três padrões de envelhecimento: 

• Envelhecimento Primário ou Normal – composto por alterações fisiológicas, 

pertencentes ao processo natural de envelhecimento, sendo que são mudanças 

irreversíveis; 

• Envelhecimento Secundário ou Patológico – composto por alterações 

fisiológicas, consequentes de fatores extrínsecos ao processo natural de 

envelhecimento, nomeadamente doenças adquiridas e traumatismos, podendo 

ser irreversíveis ou prevenidas;  

• Envelhecimento Terciário - composto por mudanças precipitadas e 

sugestivas de um rápido envelhecimento, que antecede à morte do indivíduo. 

(Birren, Schaie & Schroots, 1996 citado em Silva, 2012). 
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Contudo, de acordo com os autores acima citados, os padrões de envelhecimento 

acabam por parecer insuficientes para alcançar uma perspetiva clara do 

envelhecimento. 

1.2.1. Dimensões do envelhecimento  

Envelhecer é um processo multidimensional e dinâmico e, por isso, não deve ser 

encarado como um processo unilateral, uma vez que é composto por diferentes 

dimensões que se conjugam entre si, nomeadamente a dimensão biológica, psicológica 

e social. (Ermida et al, 1999 citado em Silva 2012). 

• Dimensão Biológica  

O envelhecimento biológico é universal, acontece de forma gradual e é um 

processo irreversível na vida dos indivíduos. Esta dimensão do envelhecimento 

acontece através de processos de transformação do organismo a diferentes níveis 

(molecular, celular, órgãos e funções dos mesmos), que variam de indivíduo para 

indivíduo, traduzindo-se assim em diferentes graus de vulnerabilidade e, 

consequentemente, numa diminuição gradual da probabilidade de sobrevivência de 

cada um (Saldanha, 2009; Almeida, 2006; Vaz-Serra, 2006 citado em Silva, 2012). 

• Dimensão Psicológica  

A dimensão psicológica no processo de envelhecimento engloba as mudanças 

cognitivas, os desafios da vida de cada indivíduo, assim como a sua capacidade de 

adaptação às modificações impostas pela sociedade (Silva, 2012). 

Com o avançar da idade, regista-se uma maior dificuldade nas competências 

psicomotoras, assim como na capacidade de interpretação. É percetível ainda um 

declínio na capacidade de memorizar, raciocinar, interpretar e concentrar (Simões, 

2006; Oliveira, 2005; Spar e La Rue, 2005 citado em Silva, 2012).  

Podemos afirmar que envelhecer é um processo difícil para algumas pessoas, 

uma vez que a velhice é associada a profundas mudanças cognitivas e físicas, que 

influenciam a produtividade de cada um. Contudo, a eficácia cognitiva dos indivíduos 
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depende de fatores sociais, culturais, económicos, educacionais e do grau de bem-estar 

e atividade (Atcheley, 1996 citado em Silva, 2012). 

• Dimensão Social  

O envelhecimento social corresponde ao processo de mudança nos papéis e 

comportamentos referentes à vida adulta e, consequentemente, à adaptação da nova 

realidade que o indivíduo se encontra (Birren & Schroots, 1984 citado em Silva, 2012).  

Segundo Silva (2012), esta dimensão do envelhecimento depende dos valores 

e da ideologia de diferentes contextos históricos e culturais. Na sociedade pré-

industrial, o papel do idoso era de grande importância no seio familiar. Porém, após a 

industrialização e com a entrada da mulher no mercado de trabalho, o papel do idoso 

foi perdendo o seu valor e passou a ser visto, de certo modo, como um obstáculo para 

as famílias. Deste modo, o conceito de idoso foi estereotipado pela sociedade, que 

passou a associar a velhice a fragilidade e incapacidade. Esta atitude contribuiu para 

que a pessoa idosa aceitasse essa realidade como sua, assumindo uma postura de 

conformismo e auto desvalorização, originando alterações no seu estado de saúde 

(SchachterShalomi & Miller, 1996 citado em Silva, 2012).  

A perda de um lugar valorizado, como membro produtivo na sociedade, conduz 

o idoso a um maior isolamento, originando sentimentos de dependência, solidão, 

desespero e vazio existencial (Zimerman, 2000 citado em Silva, 2012). 

1.2.2. Envelhecimento populacional: o caso português  

O envelhecimento da população é considerado um dos fenómenos demográficos 

mais preocupantes da sociedade portuguesa, dado o aumento significativo do número 

de idosos nos últimos anos, sendo atualmente reconhecida como uma sociedade 

envelhecida (Veloso, 2015). 

Segundo o INE - Instituto Nacional de Estatística, foi em 1999 que o número de 

idosos (pessoas com sessenta e cinco e mais anos de idade) excedeu o número de 

jovens (pessoas com menos de quinze anos). De acordo com os dados disponibilizados 

pela mesma fonte, o Índice de Envelhecimento registado em Portugal aumentou 
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consideravelmente no decorrer dos anos, passando de 127,6 idosos por cada 100 jovens 

em 2011, para 182 idosos por cada 100 jovens em 2021 (INE, 2021).  

Relativamente à distribuição da população por sexo e grupo etário, pode-se 

verificar que os homens predominam nos grupos mais jovens e, por outro lado, essa 

tendência inverte-se nos grupos etários mais velhos, registando-se um maior número 

de mulheres (Perista e Perista, 2012 citado em Veloso, 2015).  

A posição da pirâmide etária que representa a população residente em Portugal 

tem tendência a inverter-se, ou seja, a base que representa a população mais jovem tem 

vindo a diminuir e o topo, que representa a população idosa, tem vindo a aumentar 

significativamente. Prevê-se que a inversão da pirâmide continue a agravar-se, sendo 

que o número de idosos continuará a aumentar e o número de jovens continuará em 

decréscimo, como se pode analisar na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Esse fenómeno contribuiu, assim, para o aumento do Índice de Envelhecimento 

(Figura 2), que representa o número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 

pessoas menores de 15 anos. Um valor inferior a 100 significa que há menos idosos 

do que jovens. 

 

Fonte: Eurostat – Estatísticas Europeias (2020)  

Figura 1 - Estrutura etária da população residente em Portugal, 
por sexo, em 2020 e previsão para 2070 
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Como se observa na Figura 2, o índice de envelhecimento tem-se vindo a 

agravar, passando de aproximadamente 127 em 2011, para aproximadamente 182 em 

2021, o que significa que por cada 100 jovens, existem 182 idosos. 

São diversas as causas que estão na origem do fenómeno do envelhecimento 

da população portuguesa, nomeadamente os avanços tecnológicos e médicos, a maior 

facilidade de acesso a cuidados de saúde e a mudança de hábitos alimentares, que se 

traduziram no aumento continuado da esperança média de vida. A maior facilidade de 

acesso a métodos contracetivos, a maior igualdade na distribuição de papéis de género, 

o acesso das mulheres à educação e ao mercado de trabalho, contribuiu para o 

nascimento tardio do primeiro filho e, consequentemente, para a redução do número 

de filhos por mulher, originando um declínio das taxas de natalidade (Pocinho, 2014 

citado em Veloso, 2015). 

Embora a vida de uma pessoa possa ser mais longa, não significa que esse 

aumento de tempo vivido seja acompanhado de saúde e qualidade, uma vez que, na 

última década, o número de anos que uma pessoa de 65 e mais anos consegue viver 

em condições de vida saudáveis, sem limitações funcionais ou incapacidade, sofreu 

um decréscimo.  

Neste contexto, verificou-se um agravamento do Índice de Dependência de 

Pessoas Idosas (Figura 3), que consiste na relação entre o número de pessoas que 

atingem uma idade em que estão geralmente inativas do ponto de vista económico (65 

e mais anos) e o número de pessoas em idade ativa (dos 15 aos 64 anos).  

Figura 2 - Índice de Envelhecimento % por rácio, 2011 - 2021 

Fonte: PORDATA – Base de Dados de Portugal Contemporâneo (2021) - INE 
– Recenseamentos Gerais da População 
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Como se observa na Figura 3, em 2011 o valor registado era de 28,8, 

aumentando para 36,8 em 2021, o que significa que em cada 100 pessoas em idade 

ativa, aproximadamente 36 são idosos dependentes (PORDATA, 2021). 

Segundo o INE (2021), prevê-se que a população com 65 ou mais anos de idade 

residente em Portugal passe de 2,1 para 2,8 milhões de pessoas, entre 2015 e 2080. O 

índice de envelhecimento poderá mais do que duplicar neste período de tempo 

descrito, passando de 182 para 317 idosos por cada 100 jovens. 

1.2.3.  Envelhecimento em meio rural  

A partir da década de 60, o interior rural de Portugal deparou-se com um grande 

fluxo migratório, uma vez que a população se deslocou à procura de melhores 

condições de vida e melhores oportunidades de trabalho, originando uma 

desertificação dos meios rurais. Desta forma, as áreas rurais permaneceram habitadas 

apenas pela população mais velha (Paúl e Fonseca, 2005 citado em Rodrigues, 2018).  

De acordo com Bento (2017), a forma como se envelhece é, de certo modo, 

determinada pelo contexto social, significa isto que as alterações físicas, sociais e 

psicológicas que surgem ao longo de todo o processo de envelhecimento são 

influenciadas pelo contexto em que o idoso se encontra inserido. As características 

ambientais podem ser encaradas como obstáculos ou como fatores que facilitam 

determinados comportamentos, consoante as características especificas de cada 

indivíduo.  

Figura 3 - Índice de Dependência de Idosos – Rácio % 2011-2021 

Fonte: PORDATA, 2021. Fontes de Dados: INE - X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI 
Recenseamentos Gerais da População.  
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O ambiente desempenha assim um papel importante no desenvolvimento da 

velhice, ajudando a entender diferentes padrões de envelhecimento. Todas as 

modificações experienciadas pelo idoso ao longo de todo o processo podem ser 

atenuadas ou desenvolvidas consoante o contexto de vida de cada um, dependendo 

também do património genético e psicossocial dos mesmos (Lawton, 1983 citado em 

Tavares, 2012).  

Lawton (1983), citado em Tavares (2012, p.24) defende ainda que as capacidades 

de adaptação de cada indivíduo diminuem com o passar dos anos, o que origina uma 

maior sensibilidade ao meio ambiente, passando este a ser um agente significativo na 

promoção do seu bem-estar. 

 Não existe unanimidade relativamente à distinção entre comunidades urbanas e 

comunidades rurais, no entanto, existem fatores nos quais os autores se baseiam para 

as distinguir, nomeadamente o rácio populacional (comunidades rurais apresentam 

menos de 2500 habitantes), modo de produção (agrícola ou industrial), tipos 

habitacionais (vivendas ou apartamentos), entre outros (Paúl, Fonseca, Martín & 

Amado, 2003 citado em Tavares, 2012).  

Estudos realizados defendem que a maior desigualdade encontrada entre o meio 

rural e o meio urbano assenta na prática da agricultura, sendo que esta contribui para 

um dia-a-dia ativo ao mesmo tempo que proporciona uma participação ativa na 

comunidade e promove o sentimento de utilidade e competência (Melo e Neto, 1999; 

Sequeira e Silva, 2003 citado em Tavares, 2012).   

Paúl, Fonseca, Martín e Amado (2003), citado por Tavares (2012, p.26) 

desenvolveram um outro estudo no âmbito do envelhecimento bem-sucedido, onde 

investigaram a diferença entre o envelhecimento no meio urbano e no meio rural no 

intuito de aprofundarem conhecimentos relativamente ao envelhecimento em 

diferentes contextos, comportamentos autónomos, relações sociais, satisfação 

psicológica e autoperceção da saúde e qualidade de vida. Com o desenvolvimento 

desse estudo, os autores concluíram que os idosos em meio urbano e os idosos em 

meio rural apresentam características sociodemográficas diferentes, relativamente aos 

níveis de autonomia, ao sentimento de ansiedade, na rede social de apoio e na 
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perspetiva apresentada perante o processo de envelhecer. Contudo, existem também 

semelhanças detetadas, nomeadamente o sentimento de solidão e a perspetiva negativa 

no que respeita à saúde e qualidade de vida. 

Segundo Lawton (1989) citado em Tavares (2012, p.25), ser idoso no meio rural 

implica uma menor pressão comparativamente com o que sucede no meio urbano, uma 

vez que existe uma maior capacidade de prever os acontecimentos e, 

consequentemente, existe um sentimento de maior segurança. Melo e Neto (2003) 

citados em Tavares (2012, p.25) afirmam que existe uma maior qualidade de vida no 

meio rural, permitindo ao idoso uma maior autonomia e maior sociabilidade. No 

entanto, existem diversas desvantagens a apontar. Garcia (1997) citado em Bento 

(2017, p.25) constatou que os idosos em meios rurais apresentam maior preocupação 

relativamente à saúde e possíveis doenças, proveniente da pouca assistência recebida.  

A ausência de serviços e infraestruturas nas áreas rurais, assim como a falta de 

transportes públicos, apresenta-se como uma barreira no que respeita à capacidade de 

dar resposta às necessidades sentidas por estes idosos. Com a mudança dos mais jovens 

para as cidades, as áreas rurais tornaram-se maioritariamente despovoadas ou com 

população envelhecida, originando escassez de recursos nestas zonas rurais e 

acarretando consigo problemas associados, tais como problemas de saúde, solidão e 

escassez de rendimentos. Muitos dos idosos residentes em áreas rurais vivem em 

moradias isoladas, longe de quaisquer contactos sociais, serviços e sem qualquer rede 

de apoio, o que acaba por se refletir na diminuição de qualidade de vida dos mesmos 

(Paúl & Fonseca, 2005 citado em Bento, 2017). 

1.3. Envelhecimento e qualidade de vida  
Tem surgido, nos últimos anos, um aumento no interesse pelo conceito “qualidade 

de vida”, associado à alteração de paradigmas nas áreas da saúde (o paradigma 

biomédico evoluiu para o paradigma biopsicossocial). Deste modo, a saúde e a doença 

deixaram de ser vistas como duas vertentes opostas, fazendo com que também o 

interesse pela melhoria da qualidade de vida tenha vindo a crescer, tanto ao nível das 

práticas assistenciais, como ao nível das políticas públicas (Zagher, Pierezan & 

Claudino, 2009 citado em Ferreira, 2015).  
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As políticas públicas tradicionais no campo da saúde focam-se sobretudo em 

indicadores como a mortalidade e a morbilidade, tendo por base medidas relacionadas 

com o impacto que as doenças apresentam nas atividades diárias, e no comportamento 

e medidas relacionadas com a incapacidade funcional. Acontece que estes desígnios 

se centram no impacto da doença e não na qualidade de vida em si, levando à 

necessidade da OMS encontrar uma forma de avaliar a qualidade de vida (Ferreira, 

2009).  

Segundo a OMS, o termo “qualidade de vida” deve ter em conta três aspetos: a 

subjetividade (consoante a perspetiva de cada individuo); a multidimensionalidade 

(deve abranger diferentes aspetos e dimensões) e a presença de dimensões positivas e 

negativas (Fleck e col, 1999 citado em Ferreira, 2015).  

Surgiu assim a definição deste conceito, entendendo-se como uma perceção 

individual da posição na vida, no contexto cultural e de valores em que as pessoas 

vivem, que se relaciona com os seus objetivos, expectativas e normas. Este conceito 

engloba a saúde física da pessoa, assim como o seu estado psicológico, nível de 

independência, crenças e convicções pessoais (Ferreira, 2015). 

Atualmente, os idosos formam um núcleo da população bastante relevante, 

tornando-se fundamental o seu estudo e, consequentemente, o estudo da qualidade de 

vida dos mesmos. (Marques, s/d). 

Face a este envelhecimento populacional que se tem vindo a registar, coloca-

se aos profissionais (tanto a nível social, como de saúde) o desafio de trabalhar no 

sentido de promover uma melhor qualidade de vida e, desse modo, contribuir para um 

prolongamento da vida do idoso (Oliveira et al., 2010 citado em Azevedo, 2015). 

Os idosos são considerados o grupo populacional mais frágil, numa perspetiva 

física e mental e, no que respeita ao nível biológico, estes são mais suscetíveis a 

problemas de saúde que, consequentemente, poderão influenciar o seu bem-estar e a 

sua qualidade de vida (Fernandes, 1996 citado em Ferreira, 2015). 
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Vários são os autores que acreditam na possibilidade de envelhecer com 

qualidade de vida. Este conceito relaciona-se com a forma como cada pessoa vivencia 

o seu próprio envelhecimento (Fernandes, 1996 citado por Ferreira, 2015). Por sua 

vez, para Hortelão (2003) citado por Ferreira (2015), a qualidade de vida consiste na 

conjugação entre ausência de doença, suporte social e bom funcionamento cognitivo e 

físico. 

Fleck e col (2003), citado por Ferreira (2015) realizou um estudo no âmbito da 

avaliação da qualidade de vida no envelhecimento. Para a realização deste estudo, 

foram entrevistados um grupo de cuidadores informais e um grupo de idosos com 

idades compreendidas entre os sessenta e os oitenta anos. Assim, conseguiu concluir 

que fatores como a saúde, a sociabilidade, o suporte social, a atividade física e o 

sentimento de utilidade, influenciam a qualidade de vida de um idoso. 

De acordo com Costa (2021), existem três componentes fundamentais no 

conceito de qualidade de vida dos idosos, sendo estas o bem-estar financeiro, a saúde 

e o suporte e integração social. Cada uma destas componentes pode ser influenciada 

por situações comuns do percurso de vida, tais como a reforma, a perde de um 

emprego, a viuvez, problemas de saúde, divórcio, migração, perda ou separação de 

pessoas próximas, entre outros.  

De entre os diversos fatores que estão diretamente relacionados com a qualidade 

de vida de um idoso, constata-se que também a autonomia e a independência se 

encontram conectadas a este conceito. Embora a autonomia e a independência se 

complementem, não são conceitos sinónimos (Mallas, 2014). 

Entende-se por autonomia a capacidade de um individuo para gerir e tomar 

decisões sobre a sua própria vida (Sequeira, 2010 citado em Mallas, 2014). É possível 

quantificar a qualidade de vida através do nível de autonomia desempenhado por um 

idoso nas tarefas do seu quotidiano, permitindo que este seja independente e livre nas 

suas escolhas dentro do meio social, económico e cultural onde se insere (Kalache et 

al., 1987 citado em Mallas, 2014).  
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Por sua vez, a independência remete para a capacidade de um individuo 

desempenhar tarefas do seu quotidiano (nomeadamente tomar banho, vestir-se e 

alimentar-se) e para a reformulação ou perceção individual relativamente à sua 

qualidade de vida (Silva, 2014). 

Segundo Silva (2014), constatou-se um aumento significativo do número de 

pessoas em contextos de dependência nas sociedades desenvolvidas, por consequência 

do ritmo desgastante de vida e do aumento da longevidade. Contudo, o aumento da 

esperança média de vida acarretou o aumento de doenças crónicas e incapacitantes que 

acabam por persistir no tempo.  

As causas de dependência que se afirmam frequentes entre as pessoas idosas 

passam essencialmente por: doenças reumatológicas, demências, fraturas ósseas, 

acidentes vasculares cerebrais, entre outras (Caldas, 2003 citado em Mallas, 2014).  

O nível de incapacidade funcional de um idoso em contexto de dependência pode 

ser avaliado, em termos metodológicos, através de escalas usadas como instrumentos 

de avaliação, sendo estas o Índice de Katz, o Índice de Barthel e o Índice de Lawton, 

permitindo assim determinar os cuidados necessários do individuo (Silva, 2014).  

Com o aumento da dependência e a diminuição da autonomia, surgem limitações 

na vida diária do idoso que, consequentemente, fomentam alterações no seu 

quotidiano, tais como a diminuição das relações sociais, a sensação de inutilidade e 

sentimentos de solidão (Linares et al., 2008 citado em Malles, 2015). Desta forma, 

podemos constatar que a dependência e a autonomia se relacionam diretamente com a 

qualidade de vida de um idoso (relembrando que a saúde, a sociabilidade, o suporte 

social, a atividade física e o sentimento de utilidade são fatores cruciais neste 

contexto). 

Perante estes contextos em que a atividade e funcionalidade de um idoso é limitada, 

este torna-se incapacitado para satisfazer as suas necessidades básicas e dependente de 

redes de apoio (informais ou formais) para garantir a sua sobrevivência.  
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1.3.1. Envelhecimento e redes de apoio informal 

A rede de apoio informal revela-se como o apoio a que os idosos recorrem 

previamente em contextos de dependência. A família é considerada a principal fonte 

de apoio físico e emocional das pessoas idosas, pois é mantida uma relação vitalícia 

entre ambos, contruída ao longo de toda a vida. A determinação dos cuidadores 

informais está muitas vezes ligada ao sentimento de obrigação e solidariedade familiar 

(Silva, 2014). No entanto, a permanência do idoso no seu seio familiar e no seu meio 

social será sempre o contexto idealizado por cada individuo para atingir a velhice e 

vivenciar o resto da sua vida com tranquilidade e com apoio específico para as suas 

necessidades (Pimentel, 2005; citado por Silva, 2014).  

Entende-se por cuidador informal “o cônjuge ou unido de facto, parente ou afim 

até ao 4º grau da linha reta ou da linha colateral da pessoa cuidada” (Instituto da 

Segurança Social, 2022).  

Constatam-se dois tipos de cuidadores informais, nomeadamente o cuidador 

informal principal (sendo este aquele que acompanha e cuida do individuo dependente 

de forma permanente, que coabitam na mesma casa e que não aufere de remuneração 

de atividade profissional ou pelos cuidados prestados)  e o cuidador informal não 

principal (aquele que acompanha e cuida do individuo dependente de forma regular 

mas não permanente, ou seja, pode auferir de remunerações de atividade profissional 

ou pelos cuidados prestados) (Instituto da Segurança Social, 2022).  

De acordo com o Instituto da Segurança Social (2022), o estatuto de cuidador 

informal principal apenas pode ser reconhecido a um requerente por domicílio, porém, 

podem ser reconhecidos até três cuidadores informais não principais.  

1.3.2. Envelhecimento e redes de apoio formal  

Dada a falta de existência ou disponibilidade dos apoios informais, surge a 

necessidade de recorrer a redes de apoio formal para garantir respostas 

correspondentes às necessidades dos idosos. Como tal, existe uma rede de serviços e 

equipamentos sociais, criados com o apoio do Estado, autarquias e da sociedade civil 

(Silva, 2014).  
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Todas as respostas sociais existentes têm vindo a ser reajustadas em prol das 

necessidades dos idosos que, ao longo do tempo, se vão modificando. As modificações 

nas respostas socias passam não só pela melhoria dos equipamentos e serviços, como 

também pela adequação dos conceitos e metodologias de intervenção (Silva, 2014). 

De acordo com a CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, 

respostas sociais são atividades e serviços no âmbito da segurança social direcionados 

a crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos, assim como a situações de 

carência, disfunção e marginalização social. Estas respostas funcionam em prol da 

Infância e Juventude, dos Idosos, Deficiência, Família e comunidade, doenças do foro 

mental e psiquiátrico, entre outros, visando assegurar a prevenção e reparação de 

situações de carência e dependência. Estas podem ser desenvolvidas pelo Estado, pelas 

autarquias ou por Instituições privadas sem fins lucrativos (Instituto da Segurança 

Social, 2021).  

Relativamente às respostas socias direcionadas a pessoas idosas, existem sete 

respostas específicas para este público, sendo estas o Centro de Convívio, o Centro de 

Dia, o Centro de Noite, Estruturas Residenciais, o Serviço de Apoio Domiciliário, o 

Acolhimento Familiar e o Centro de Férias e Lazer (Instituto da Segurança Social, 

2021).  

1. Centros de convívio: consiste no apoio a atividades sociais, recreativas e 

culturais, destinadas a pessoas idosas residentes numa determinada 

comunidade. Esta resposta visa a prevenção da solidão e do isolamento, a 

promoção da participação e inclusão dos idosos na vida social local, a 

fomentação de relações interpessoais e entre as gerações e também a 

contribuição para o retardamento das institucionalizações (Instituto da 

Segurança Social, 2021). 

 

2. Centros de dia: Conjunto de serviços em prol da manutenção no seu meio social 

e familiar, destinada a idosos que precisem dos serviços aqui prestados. Os 

centros de dia têm como objetivos assegurar a prestação de cuidados e serviços, 

de forma a dar resposta às necessidades dos idosos, prevenir situações de 

dependência; promover relações pessoais e a autonomia do idoso, fomentar 
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estratégias de desenvolvimento da autoestima, funcionalidade e independência, 

apoiar a permanência do idoso no seu meio habitual de vida, entre outros 

(Instituto da Segurança Social, 2021). 

 

3. Centros de noite: Resposta cujo funcionamento passa pelo acolhimento 

noturno, dirigido a idosos que permaneçam em período diurno no seu meio 

habitacional e, por vivenciarem situações de solidão e isolamento, carecem de 

acompanhamento em período noturno. Esta resposta visa assegurar o bem-estar 

e segurança de cada idoso e fomentar a permanência dos mesmos no seu meio 

habitual de vida (Instituto da Segurança Social, 2021). 

 

4. Estruturas Residenciais: Entende-se por ERPI - Estrutura Residencial para 

Idoso “o estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou 

permanente, em que sejam desenvolvidas atividades de apoio social e prestados 

cuidados de enfermagem” (Segurança Social, 2012). Uma ERPI destina-se à 

habitação de pessoas com 65 ou mais anos que, por motivos de dependência, 

isolamento, solidão ou insegurança, não podem permanecer na sua residência, 

assim como poderá destinar-se também a pessoas adultas de idade inferior a 65 

anos, em situações excecionais e justificadas e em situações pontuais, como 

ausência, impedimento ou necessidade de descanso do cuidador. Tem como 

principais objetivos proporcionar serviços permanentes e de acordo com as 

problemáticas biopsicossociais dos idosos, contribuir para a estimulação do 

processo de envelhecimento ativo, preservar e incentivar as relações 

intrafamiliares e potenciar a integração social (Instituto da Segurança Social, 

2021).  

 

5. SAD - Serviço de Apoio Domiciliário: Resposta social que visa a prestação de 

cuidados e serviços a famílias ou pessoas que se encontrem no seu meio 

habitacional, em situações de dependência física ou psíquica e que não 

consigam assegurar a satisfação das suas necessidades básicas, assim como a 

realização de atividades da vida diária. Esta resposta tem como objetivos a 

contribuição para a melhoria da sua qualidade de vida; permitir a conciliação 

da vida familiar e profissional do agregado familiar, fomentar a permanência 

dos mesmos no seu meio habitual de vida (retardando a institucionalização em 
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estruturas residenciais), promover a autonomia, dar resposta às necessidades 

destas pessoas/famílias, facilitar o acesso a serviços da comunidade, entre 

outros.  (Instituto da Segurança Social, 2021).  

 

6. Acolhimento familiar: Visa a integração, temporária ou permanente, de 

pessoas idosas no seio de outras famílias, no sentido de lhes proporcionarem 

um ambiente estável e seguro. Com esta resposta social pretende-se realizar o 

acolhimento de pessoas idosas que se encontrem em situações de dependência 

ou perda de autonomia, contextos de isolamento ou falta de rede de apoios, 

assim como proporcionar ao idoso um ambiente social, familiar e afetivo que 

faça face às necessidades do mesmo, garantindo o respeito pela sua identidade, 

personalidade e privacidade e também contribuir para o retardamento das 

institucionalizações (Instituto da Segurança Social, 2021).  

 

7. Centros de férias e lazer: Resposta que se destina a todas as faixas etárias, de 

forma a satisfazer as necessidades de lazer, permitindo o contacto com 

comunidades e espaços diferentes, vivencias em grupo e promovendo o 

desenvolvimento do espírito de entreajuda e de iniciativa.  

1.3.3. Algumas limitações das respostas sociais para pessoas idosas 

Na sequência da denominada “crise do estado providência” na década de setenta 

do século passado, sucedeu-se em Portugal (em meados da década de noventa) uma 

viragem de paradigma das políticas sociais, em que se transferiu progressivamente a 

responsabilidade estatal da proteção social, para a esfera das famílias, dos indivíduos 

e da sociedade civil. Contudo, esta mudança não se refletiu na organização e lógica de 

funcionamento das respostas sociais direcionadas a pessoas idosas. Apesar de terem 

vindo a sair novos diplomas, as respostas sociais em Portugal centram-se 

essencialmente na matriz apresentada nos anos setenta/oitenta (Bento, 2020).  

Em sentido oposto, ao longo dos anos, a nossa sociedade sofreu profundas 

transformações, nomeadamente nas estruturas familiares, nos diferentes papeis sociais 

que os membros desempenham, no papel da mulher no contexto dos agregados, no 

espaço habitacional disponível e até mesmo no aumento da longevidade que, 

consequentemente, exige maior necessidade de cuidados. Estas mudanças acarretam 
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consigo a necessidade de reajustar as respostas sociais dirigidas a pessoas idosas, uma 

vez que estas respostas não acompanharam as transformações sentidas na sociedade 

(Bento, 2020).  

Ainda de acordo com Bento (2020), as políticas públicas em que os idosos são 

considerados como beneficiários diretos em Portugal e que se têm vindo a caracterizar 

pela passagem de responsabilidade do Estado para a sociedade civil, assentam não só 

na marca da individualização como também em novos propósitos, tais como a 

focalização e territorialização, onde os municípios desempenham um enorme 

protagonismo. Posto isto, constatam-se maiores restrições no acesso a estes recursos 

públicos, não salvaguardando o princípio da universalidade e da gratuitidade. Esta 

territorialização das políticas públicas permite respostas mais especificas consoante as 

necessidades sentidas em determinada região, contudo acaba por originar disparidades 

entre regiões, por existirem diversas abordagens e valorações para problemáticas 

semelhantes, ou seja, a mesma problemática poderá ter respostas mais ou menos 

concretas dependendo do município/concelho/região, proporcionando uma certa 

fragmentação social.  

Bento (2020) constata que, em suma, o funcionamento das políticas públicas para 

pessoas idosas em Portugal se reparte entre o Estado (central e local), a Sociedade 

Civil e o Mercado. Ao Estado central compete-lhe produzir as políticas públicas de 

matriz transversal e universal, financiando e tutelando o Estado Local, a Sociedade 

Civil e o Mercado. Por sua vez, o Estado Local produz políticas públicas direcionadas 

territorialmente, implementa as políticas públicas provindas do Estado Central e ainda 

financia e tutela estruturas formais da sociedade civil. Ao Mercado compete-lhe a 

função de disponibilizar bens e serviços tendo por base um registo mercantil e a 

Sociedade Civil possui estruturas formais onde são operacionalizadas as políticas 

públicas previamente emancipadas pelo Estado Central e Local.  

Com a instauração do Estado Social, foram então disponibilizados um conjunto de 

serviços aos quais designamos por respostas sociais com o principal objetivo de 

promover a autonomia, a integração social e a saúde das pessoas idosas. Dentro das 

respostas sociais disponibilizadas para idosos, o SAD, é a resposta mais procurada, 

seguindo-se as ERPI e depois o Centro de Dia (Bento, 2020). Estas respostas surgiram 
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num sentido de complementaridade à família e ao seu papel no cuidado dos idosos, 

contudo, esta necessidade de dar apoio às famílias, por vezes, faz com que o foco na 

pessoa idosa se perca.  

As respostas sociais devem ser implementadas num contexto de cumplicidade 

entre a família e o novo paradigma ageing in place (Bento, 2020). Esta nova 

abordagem interdisciplinar valoriza intervenções em diferentes escalas: nacional, 

regional, comunitário e individual e defende que envelhecer em casa e no seu meio 

social deverá poder ser considerada a primeira opção, demonstrando acarretar várias 

vantagens para o idoso, quer ao nível emocional como ao nível da inclusão social 

(Fonseca, 2021).  

2. Contextualização sociodemográfica do território  
É fundamental caracterizar o território onde se incide a investigação, neste caso 

a freguesia de Santo Estêvão, no concelho de Estremoz, uma vez que se irá investigar 

o isolamento social neste território.  

2.1. Concelho de Estremoz 

2.1.1. Caracterização administrativa 

A freguesia de Santo Estêvão situa-se em Portugal Continental (NUTS I), na região 

do Alentejo (NUTS II), e sub-região do Alentejo Central (NUTS III) (Figura 4). Santo 

Estêvão pertence ao concelho de Estremoz, situado no distrito de Évora.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Sistema Hierárquico de divisão do território em Regiões 

Fonte: PORDATA (2013) 
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Estremoz é um concelho do distrito de Évora com uma área geográfica de 

aproximadamente 513,80 km², possuindo uma densidade populacional de 28 hab./km².  

Este é delimitado a norte pelos Concelhos de Sousel e Fronteira, a nordeste por 

Monforte, a sueste por Borba, a sul pelo concelho de Redondo e a oeste pelo de Évora 

e Arraiolos.   

Até ao ano de 2013, o território do concelho de Estremoz dividia-se em treze 

freguesias, contudo, após a reorganização administrativa do país que entrou em vigor 

com as eleições autárquicas de setembro de 2013, o concelho de Estremoz passou a 

ser constituído por nove freguesias, sendo estas: Santa Vitória e São Bento do 

Ameixial; Arcos; Santa Maria e Santo André; Évoramonte; Glória; São Bento do 

Cortiço e Santo Estêvão; São Domingos de Ana Loura; São Lourenço de Mamporcão 

e São Bento de Ana Loura; Veiros. A freguesia onde incide o presente estudo (Santo 

Estêvão), passou a partir de então a integrar a União de Freguesias de São Bento do 

Cortiço e Santo Estêvão, (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Mapa do Concelho de Estremoz 

Fonte: Google imagens – consultado a 20 de fevereiro de 2022 
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2.1.2. Caracterização demográfica  

De forma a aprofundar os conhecimentos relativamente ao meio envolvente, 

importa também avaliar alguns aspetos relevantes, tais como a população residente do 

concelho (população jovem, em idade ativa e idosa), a taxa bruta de natalidade e 

mortalidade e ainda a população ativa. Para tal efeito, todos os dados serão retirados 

do INE e do PORDATA, sendo que corresponderão à última atualização existente. 

• População residente  

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (s/d), entende-se por população 

residente o conjunto de pessoas que viveram no seu local de residência habitual ou que 

lá regressaram, durante um período contínuo de pelo menos, 12 meses anteriores ao 

momento de observação.  

No que respeita à população residente no concelho de Estremoz, é possível 

observar a diminuição da mesma no ano de 2021, comparativamente ao ano de 2011. 

Em 2011, o concelho registava uma população total de 14 318 habitantes, sendo 6 813 

homens e 7 705 mulheres. Já no ano de 2021, a população total é de 12 683 habitantes, 

dos quais 6 020 são homens e 6 663 são mulheres. Apesar do decréscimo registado, o 

número de mulheres continua a ser superior ao número de homens, como consta na 

Tabela 1. 

Pode-se ainda observar que, tanto em 2011 como em 2021, a população idosa 

com 65 e mais anos tem maior expressão (4 082 e 3 684, respetivamente) do que a 

população jovem com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (1 666 e 1 449, 

respetivamente). Assim, é possível verificar que o ano de 2021 registou um menor 

número tanto de habitantes jovens como de habitantes idosos, relativamente ao ano de 

2011. O mesmo acontece com a população com idades compreendidas entre os 15 e 

os 64 anos. (Tabela 2). 
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Tabela 1 - População residente no concelho de Estremoz 

Período de 
referência dos 

dados 

Local de 
residência 

População residente (N.º) por local de residência 
(NUTS – 2013), por sexo 

Sexo 

Total H M 

2021 Estremoz 12 683 6 020 6 663 

2011 Estremoz 14 318 6 813 7 705 

Fonte: Tabela de elaboração própria, com base na informação retirada do Instituto Nacional de 
Estatística (2021) 

Tabela 2 - População residente no concelho por faixas etárias (nº) 

 0-14 anos 15-64 anos 65 e + anos 

2021 1 449 7 550 3 684 

2011 1 666 8 570 4 082 

Fonte: Tabela de elaboração própria, com base na informação retirada do Instituto Nacional de 
Estatística (2021) 

• Taxa bruta de natalidade 

A Taxa Bruta de Natalidade corresponde ao número de nados-vivos ocorrido 

durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à 

população média desse período (INE, s/d).  

Através da análise da Tabela 3, podemos observar um ligeiro decréscimo dos 

valores registados em 2020, comparativamente a 2018, embora sejam valores pouco 

significativos, pois em ambos os anos nasceram cerca de 7 crianças por cada 1000 

habitantes, no período de um ano. 
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Tabela 3 - Taxa bruta de natalidade (‰) do concelho de Estremoz 

Local de Residência 
(NUTS III – 2013) 2018 2020 

Estremoz 7,8 7,3 

Fonte: Tabela de elaboração própria, com base na informação retirada do Instituto Nacional de 
Estatística (2020) 

• Taxa bruta de mortalidade  

A Taxa Bruta de Mortalidade permite analisar o número de óbitos observado 

durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à 

população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 

1000) (INE, s/d). 

Deste modo, é possível observar um aumento da mortalidade no concelho de 

Estremoz em 2020 (16,9), relativamente a 2018 (15,4). Significa isto que, em 2020 

morreram aproximadamente 17 indivíduos por cada 1000 e em 2018 morreram 

aproximadamente 15 habitantes por cada 1000 (Tabela 4).  

A análise destes dados permite constatar que o número de óbitos supera o 

número de nados vivos, pois em 2020 morreram aproximadamente mais 10 pessoas do 

que aquelas que nasceram, o que potencia fortemente o ritmo regressivo da população 

do concelho, sendo que morrem cada vez mais pessoas do que aquelas que nascem.  

Tabela 4 - Taxa bruta de mortalidade (‰) do concelho de Estremoz 

Local de Residência 
(NUTS III – 2013) 2018 2020 

Estremoz 15,4 16,9 

Fonte: Tabela de elaboração própria, com base na informação retirada do Instituto Nacional de 
Estatística (2020) 
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• População ativa  

Entende-se por população ativa o conjunto de indivíduos com idade mínima de 

15 anos que, no período de referência, constituíam a mão-de-obra disponível para a 

produção de bens e serviços que entram no circuito económico (INE, s/d).  

Em relação à população ativa do concelho de Estremoz, a Figura 6 demonstra 

a ligeira divergência registada no ano de 2001, 2011 e 2021 (última atualização de 

dados). Em 2001, a população ativa rondava os 60,9%, diminuindo em 2011 para uma 

percentagem de 59,9%. Por sua vez, em 2021, foi assinalada uma percentagem de 

aproximadamente 59,5% de indivíduos considerados ativos, registando-se assim um 

ligeiro decréscimo.  

 

 

 

 

 

 

2.2. União das freguesias de São Bento do Cortiço e de Santo 

Estêvão  

2.2.1. Caracterização Geográfica  

São Bento do Cortiço e Santo Estêvão são freguesias do Concelho de Estremoz 

que se uniram em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional (Figura 

7). Enquanto união, este território possui 56,96 km² de área e 680 habitantes. A sua 

densidade populacional é de 11,9 hab/km² (INE, 2021). 

59,9 60,9 59,5 

Figura 6 - População por grupos etários no concelho de Estremoz 

Fonte: PORDATA, 2021 - acedido a 20 de fevereiro de 2022 
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2.2.2. Caracterização demográfica  

De forma a obter uma melhor caracterização da união de freguesias, apesar da 

escassez de dados disponibilizados, importa também apresentar dados relativos à 

população residente total, por sexo, por grupo etário, estado civil e nível de ensino.  

No que respeita à população residente da União de Freguesias de São Bento do 

Cortiço e Santo Estêvão por sexo, é possível observar a diminuição da mesma no ano 

de 2021, comparativamente ao ano de 2011. Em 2011, a freguesia registava uma 

população total de 773 habitantes, sendo 356 homens e 417 mulheres. Já no ano de 

2021, a população total é de 680 habitantes, dos quais 333 são homens e 347 são 

mulheres. Apesar do decréscimo registado, o número de mulheres continua a ser 

superior ao número de homens, como consta na Tabela 5. 

Pode-se ainda observar que, tanto em 2011 como em 2021, a população idosa 

com 65 e mais anos tem maior expressão (253 e 229, respetivamente) do que a 

população jovem com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (77 e 67, 

respetivamente). Assim, é possível verificar que o ano de 2021 registou um menor 

número de residentes em todas as faixas etárias (Figura 8). 

 

Fonte: Google imagens – consultado a 20 de fevereiro de 2022 

Figura 7 - Mapa da União de Freguesias de São Bento do 
Cortiço e Santo Estêvão 
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Tabela 5 - População residente na União de Freguesias de São Bento do Cortiço 
e Santo Estêvão, por sexo 

Período de 
referência dos 

dados 

Local de 
residência 

População residente (N.º) por local de residência 
e por sexo 

Sexo 

Total H M 

2021 
U.F. São Bento 

do Cortiço e 
Santo Estêvão 

680 333 347 

2011 
U.F. São Bento 

do Cortiço e 
Santo Estêvão 

773 356 417 

Fonte: Tabela de elaboração própria, com base na informação retirada do Instituto Nacional de 
Estatística (2021) 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2021 – acedido a 21 de fevereiro de 2022 

Figura 8 - População residente da União de Freguesias de São Bento do Cortiço e 
Santo Estêvão, por grupo etário 
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No que respeita ao estado civil das pessoas residentes na freguesia, a figura 9 

demonstra a distribuição dos residentes por “solteiro”, “casado”, “viúvo” e 

“divorciado” de acordo com o sexo. Desta forma, podemos verificar que 37,54% dos 

homens são solteiros, 53,15% são casados, 4,2% são viúvos e 5,11% são divorciados. 

Relativamente às mulheres, 32,85% são solteiras, 49,86% são casadas, 13,26% são 

viúvas e 4,06% são divorciadas.  

 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2021 – acedido a 21 de fevereiro de 2022 

Relativamente aos níveis de ensino da população, a Figura 10 demonstra 

alguma divergência entre o ano de 2011 e 2021, sendo que em 2011 predominavam os 

residentes sem nenhum grau de ensino adquirido (201 pessoas) ou apenas com o 1º 

ciclo (250 pessoas) e apenas 93 pessoas possuíam o ensino secundário e 97 possuíam 

o ensino superior. No entanto, embora em 2021 o número de pessoas com o ensino 

secundário ou superior tenha aumentando comparativamente a 2011, o número de 

pessoas sem nenhum grau de ensino ou com o 1º ciclo mantem-se mais elevado (129 

e 195 pessoas, respetivamente).  

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2021 – acedido a 21 de fevereiro de 2022 

Figura 9 - População residente na União das freguesias de São Bento do 
Cortiço e Santo Estêvão, por sexo e estado civil 

Figura 10 - População residente na União das freguesias de São 
Bento do Cortiço e Santo Estêvão, por níveis de ensino 
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2.3. A freguesia de Santo Estêvão  
Embora a freguesia de Santo Estêvão se tenha unido à freguesia de São Bento do 

Cortiço, esta investigação irá debruçar-se apenas na área geográfica de Santo Estêvão. 

Como tal, importa elaborar um retrato daquilo que é a freguesia, dentro dos dados 

disponibilizados e do conhecimento real da investigadora.  

Santo Estêvão, de acordo com os últimos dados disponibilizados, é uma freguesia 

com 33,58 km² de área e 74 habitantes, constando com uma densidade populacional 

de 2,2 hab/km², situada a cerca de 7km da cidade de Estremoz (INE, 2011). 

A partir da densidade populacional registada, podemos constatar que é uma vasta 

área com uma população reduzida. Embora não existam dados atuais relativos apenas 

a esta freguesia, podemos analisar os dados disponibilizados em 2001 e 2011, da 

distribuição da população residente por sexo e grupo etário, apresentado na Tabela 6. 

É possível analisar o decréscimo da população registado em todas as faixas etárias de 

2011 para 2001, contudo, a faixa etária com o decréscimo menos acentuado é a faixa 

etária das pessoas com 65 e mais anos (31), registando um enorme contraste com a 

população jovem (6).  

Tabela 6 - População residente na freguesia de Santo Estêvão 

 0-14 anos 15-64 anos 65 e + anos 

2011 6 37 31 

2001 16 60 36 

Fonte: Tabela de elaboração própria, com base na informação retirada do Instituto Nacional de 
Estatística (2011) 

Assim, podemos confirmar que esta população é maioritariamente envelhecida, 

uma vez que grande parte da população em idade ativa se deslocou para a cidade à 

procura de melhores condições de vida e de trabalho, sendo esta uma área rural com 

atividade económica ligada à agricultura e à criação de gado. Além de envelhecida, a 

maior parte dos idosos vivem sozinhos e em moradias isoladas e distantes entre si. 
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Atualmente, a freguesia consta com vários edifícios desabitados, sem 

infraestruturas que garantam à população o acesso aos bens de primeira necessidade 

(não existem mercearias, cafés, postos de saúde, farmácias, estruturas residenciais para 

pessoas idosas, entre outros). A população depara-se com a ausência de respostas 

sociais instauradas na sua área geográfica e com a ausência de uma rede de transportes 

públicos que assegurem a deslocação da população à cidade mais próxima para a 

aquisição de bens alimentares, medicamentos ou até idas ao centro de saúde. Não 

existe qualquer tipo de rede de apoio para estes idosos. É possível contar apenas com 

a venda ambulante de pão, de 2ª a 6ªfeira e, por vezes, com a venda ambulante de 

têxteis, apenas em algumas zonas da freguesia.  

Na ausência de medidas de ação social na freguesia, os idosos poderão requerer 

beneficiar de algumas respostas disponíveis na freguesia de São Bento do Cortiço (de 

acordo com o número de vagas disponíveis) e em Estremoz, sendo estas:  

- Centros de Convívio: poderá dar resposta aos residentes da freguesia, mediante 

pedido prévio e disponibilidade, o Centro de Convívio do Centro Social e Paroquial 

de São Bento do Cortiço;  

- Centros de dia: esta resposta poderá ser assegurada pelo Centro Social e 

Paroquial de São Bento do Cortiço;  

- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI): esta resposta poderá ser 

assegurada, mediante lista de espera, pelo Centro Social e Paroquial de São Bento do 

Cortiço; Santa Casa da Misericórdia de Évoramonte; Centro de Bem Estar Social de 

Estremoz; Lar de Idosos Recolhimento Nossa Senhora dos Mártires; Lar de Idosos da 

Santa Casa da Misericórdia de Veiros; Centro Social e Paroquial de Santo André; 

Associação Amigos da Terceira Idade; Centro Social e Paroquial de Santo António; 

Solar do Poço Coberto; Residência Sénior da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz; 

Residência de São Nuno de Santa Maria.  

- Serviço de Apoio Domiciliário: nesta resposta pode operar na freguesia o Centro 

Social e Paroquial de São Bento do Cortiço e opera também o Centro Social e 

Paroquial de Santo André de Estremoz.  
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De momento, o Centro Social e Paroquial de Santo André de Estremoz é a única 

resposta social a operar na freguesia, através de uma rede de Serviço de Apoio 

Domiciliário.  

3. Enquadramento Metodológico   

3.1. A questão da metodologia na investigação social   
De acordo com Prodanov e Freitas (2013), a metodologia examina, descreve e 

avalia métodos e técnicas de pesquisa que permitem a recolha e o tratamento de 

informações, de forma a encaminhar à resolução de problemas e/ou questões de 

investigação. Desta forma, entendemos a metodologia como a aplicação de 

procedimentos e técnicas em prol da construção do conhecimento, cujo propósito passa 

por comprovar a sua validade e utilidade na sociedade.  

O conhecimento da realidade numa investigação processa-se através do método, 

sendo este um procedimento para alcançar um fim. Existem diferentes tipos de 

métodos de abordagem, sendo o método indutivo o utilizado na presente investigação, 

uma vez que o estudo parte de uma cadeia de raciocínio em ordem ascendente, ou seja, 

partimos de uma análise particular para uma questão mais ampla. No método indutivo, 

a generalização provém da observação de casos da realidade concreta (Prodanov e 

Freitas, 2013). Através desse processo de indução, obtém-se conclusões que são 

apenas prováveis (Gil, 2008 citado em Prodanov e Freitas, 2013).  

No método indutivo partimos da observação de factos reais ou fenómenos que 

ambicionamos conhecer e, de seguida, comparamo-los, com o objetivo de descobrir 

que relação existe entre eles. Posto isto e com base nas relações que constatamos entre 

si, procedemos para a generalização (Prodanov e Freitas, 2013). Neste caso, a recolha 

de dados realizada junto dos 14 idosos inquiridos sustenta a natureza indutiva da 

investigação.  

Posteriormente, de acordo com os supracitados autores, (2013), segue-se a fase de 

pesquisa. A pesquisa entende-se como o procedimento de construção do conhecimento 

e aprendizagem, e tem como finalidade resolver problemas e solucionar dúvidas com 

base em procedimentos científicos, dando assim credibilidade aos resultados que 
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iremos obter. Existem diferentes tipos de pesquisas que permitem uma recolha de 

dados em prol daquilo que desejamos investigar.  

Os mesmos autores defendem que como atividade científica, a pesquisa percorre 

diferentes fases, nomeadamente:  

– Preparação da pesquisa: definição do problema a ser investigado; 

planeamento da logística; formulação de hipóteses e construção de 

variáveis  

– Trabalho de campo: consiste na recolha de dados 

– Processamento dos dados: sistematização e classificação dos dados 

previamente recolhidos 

– Análise e interpretação dos dados recolhidos 

– Conclusão/ Considerações Finais.  

No que respeita a esta investigação, foi definido como temática/problemática a 

investigar “os impactos do isolamento social na qualidade de vida” de um grupo de 

idosos residentes na freguesia rural de Santo Estêvão, concelho de Estremoz.  

Do ponto de vista dos seus objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, 

descritiva ou explicativa. No contexto deste estudo, recorreu-se a uma pesquisa 

exploratória, que, segundo Prodanov e Freitas (2013), tem como finalidade 

proporcionar mais informações acerca do problema que vamos investigar, permitindo 

maior facilidade na delimitação do tema da pesquisa. Esta pesquisa orienta também a 

construção dos objetivos e a formulação das hipóteses. 

 Por sua vez, no que respeita à forma como obtemos os dados necessários para 

a elaboração da pesquisa, esta investigação sustentou-se numa pesquisa bibliográfica, 

sendo esta estruturada através de documentos já publicados, como é o caso de artigos 

científicos, dissertações, teses entre outros documentos disponibilizados em suporte 

papel ou digital, de forma a manter contacto direto com o material já escrito sobre o 

problema a investigar (Prodanov e Freitas, 2013). Como métodos de recolha de dados 

foram ainda utilizados inquéritos aos idosos residentes na freguesia, e uma entrevista 
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estruturada a uma assistente social, nomeadamente a Assistente Social da Câmara 

Municipal de Estremoz.  

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa pode ser quantitativa e/ou 

qualitativa. Uma abordagem quantitativa traduz em números opiniões e informações, 

permitindo assim proceder à sua análise. Esta abordagem permite analisar a interação 

entre variáveis, a formação de opiniões de determinado grupo e interpretar 

particularmente os comportamentos e atitudes dos indivíduos. Por outro lado, a 

abordagem qualitativa não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, sendo 

utilizado o ambiente natural para a recolha de dados. Nestes contextos, o pesquisador 

mantém contacto direto com o meio ambiente e o objeto de estudo (Prodanov e Freitas, 

2013). Desta forma, podemos assumir que esta investigação apresenta uma abordagem 

mista, uma vez que a recolha de dados tem por base a abordagem quantitativa, através 

dos inquéritos realizados aos idosos residentes na freguesia de Santo Estêvão e uma 

abordagem qualitativa, através da entrevista estruturada aplicada a uma assistente 

social.  

É também essencial numa investigação a formulação do problema de pesquisa, 

dando origem à chamada “questão de partida”, questão esta que procuramos responder 

com a nossa investigação. Após a formulação da questão de partida, partimos para a 

formulação das hipóteses, sendo estas uma tentativa de explicar aquilo que 

desconhecemos e que pretendemos demonstrar, através de suposições provisórias, 

testadas para verificar a validade das mesmas (Prodanov e Freitas, 2013). 

De encontro com as ideias defendida pelos mesmos autores, segue-se a 

construção de objetivos. A definição do objeto de estudo pode caracterizar-se como 

um desdobramento da questão de partida, definindo com precisão o que pretendemos 

com a investigação. Entendemos como objetivo geral a síntese do que pretendemos 

alcançar e, por sua vez, os objetivos específicos, são objetivos mais concretos que 

desdobram o objetivo geral. 

Definida a questão de partida, as hipóteses e os objetivos, partimos então para 

a recolha de dados. Prodanov e Freitas (2013) definem a recolha de dados como uma 

das fases do método de pesquisa que visa a obtenção de informações da realidade. 
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Nesta etapa define-se o tipo de pesquisa, a população, a amostragem, os instrumentos 

de recolha de dados e a forma que será feita a análise dos resultados obtidos. No caso 

de não ser possível recolher informações de todos os elementos que pretendemos 

estudar, podemos estudar apenas uma parte desses elementos que formam o nosso 

universo, constituindo assim uma amostra, que será representativa da população. A 

amostra poderá ser probabilística ou não probabilística. Nesta investigação, será 

realizada uma amostra não probabilística por conveniência, que consiste na seleção 

dos elementos a que se tem acesso, sendo estes a amostra representativa do universo.  

Relativamente à recolha de dados propriamente dita, recorremos não só à 

observação direta extensiva, que, de acordo com Prodanov e Freitas (2013), ocorre 

através de questionários, como recorremos também à observação direta intensiva, 

realizada por meio da observação e também de entrevistas. A observação é, neste caso, 

não participante, uma vez que existe contacto com a população estudada, onde a 

investigadora presencia, mas não se engloba no contexto do estudo. 

 Relativamente à recolha de dados através da aplicação de entrevistas, este 

método deverá exigir um envolvimento face a face com o entrevistado, sendo esta 

orientada por um guião com questões preestabelecidas, ou seja, entrevistas 

estruturadas que permitem, posteriormente, comparar grupos de respostas. Por sua vez, 

a recolha de dados com base na aplicação de inquéritos exige a elaboração de um 

impresso próprio cujas questões são formuladas na mesma ordem a todos os 

inquiridos. Quanto à sua estrutura, esta deve ser objetiva, e, no caso específico desta 

investigação, é composto por questões de escolha múltipla (fechadas, com diferentes 

respostas possíveis) e outras de resposta aberta (permitem que o inquirido responda 

livremente) (Prodanov e Freitas, 2013).  

Após a recolha de dados estar completa, segue-se a análise e interpretação dos 

resultados. A análise deve realizar-se com base nos objetivos da pesquisa e de forma 

a comparar e cruzar dados, confirmando ou não as hipóteses previamente definidas. A 

análise consiste em agrupar os dados e ordená-los de forma lógica, podendo obter 

assim respostas claras e objetivas, sendo esta adequada a cada técnica de recolha de 

dados utilizada. 
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 No caso de inquéritos, estes possibilitam a realização de uma análise estatística 

dos dados, por outro lado, as entrevistas exigem uma análise menos formal, que 

engloba a redução dos dados, a sua categorização e interpretação. Nesta fase, as 

hipóteses terão sido verificadas e a resposta ao problema da investigação foi obtida. 

Importa salientar que o objetivo desta fase da investigação é responder, da forma mais 

concreta possível, ao problema da investigação formulado na questão de partida), 

(Prodanov e Freitas, 2013).  

Por fim, a investigação termina com a apresentação das 

conclusões/considerações finais. Neste momento, sintetizam-se os resultados obtidos 

com a investigação, realçando se os objetivos foram ou não atingidos (Prodanov e 

Freitas, 2013).  

3.2. Objeto de estudo e questão de partida 
O campo empírico da presente investigação é constituído por 14 idosos residentes 

na freguesia rural de Santo Estêvão, concelho de Estremoz, partindo e do ponto de 

vista metodológico, da formulação de uma questão, à qual se procura dar resposta com 

a realização da mesma. Desta forma, a questão de partida que rege esta investigação 

estrutura-se da seguinte forma:  

“Quais os impactos do isolamento social na qualidade de vida dos idosos 

residentes na freguesia de Santo Estevão (Estremoz)?”  

3.3. Objetivo geral e objetivos específicos 
De forma a definir com maior precisão aquilo que pretendemos alcançar com a 

investigação, estruturamos um objetivo geral e quatro objetivos específicos, sendo 

eles: 

• Objetivo geral – Identificar os impactos do isolamento social dos idosos 

residentes na freguesia de Santo Estevão, numa perspetiva de melhoria da 

qualidade de vida destas pessoas 

• Objetivos específicos: 

– Caracterizar o perfil sociodemográfico da população idosa residente na 

freguesia de Santo Estevão (Estremoz); 
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– Conhecer as necessidades e problemas sociais desta população; 

– Conhecer o apoio social informal e formal desta população; 

– Apontar soluções para a resolução de eventuais problemas e necessidades 

diagnosticadas. 

3.4. Universo, amostra, instrumentos de recolha e tratamento de 

dados 
Esta investigação debruça-se sob um universo que compreende 15 idosos 

residentes na freguesia de Santo Estêvão, no concelho de Estremoz. Tal como se 

poderá verificar na exposição dos resultados que se apresenta numa fase sequente deste 

trabalho, o universo é constituído por 10 idosos do sexo feminino e 5 idosos do sexo 

masculino.  

Devido à impossibilidade de considerar todos os elementos do universo, recorreu-

se a uma amostra não probabilística por conveniência, contando com uma seleção de 

14 idosos (9 mulheres e 5 homens), sendo esta amostra representativa desta população, 

com a aplicação do referido instrumento estruturado com 21 questões de escolha 

múltipla e 4 questões de resposta aberta. 

Foram também utilizadas entrevistas como método de recolha de dados, sendo 

estas orientadas por um guião de questões preestabelecidas, ou seja, entrevistas 

estruturadas, um deles formulado com quatro questões, aplicado à AS - Assistente 

Social da Câmara Municipal de Estremoz e um outro formulado com cinco questões, 

aplicado à Assistente Social do Centro Social e Paroquial de Estremoz, entidade que 

disponibiliza o Serviço de Apoio Domiciliário na freguesia de Santo Estêvão. Estas 

entrevistas tiveram como principal objetivo conhecer as perspetivas destas 

profissionais face à vida dos idosos residentes em meios rurais, em concreto dos idosos 

residentes na freguesia de Santo Estêvão.  

Posteriormente, os dados recolhidos através dos inquéritos serão apresentados 

por meio de gráficos de barras, gráficos circulares e tabelas, de forma a organizar todas 

as respostas e a permitir uma análise visualmente mais fácil e rápida dos resultados. 

Por sua vez, a análise dos dados recolhidos através das entrevistas, será feita através 

da transposição das respostas numa tabela, que irá permitir uma leitura prática e, 
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consequentemente, conseguir cruzar dados e informações com os dados provenientes 

dos inquéritos, sendo assim possível retirar diferentes conclusões.  

4. Apresentação de discussão dos resultados 

4.1. Apresentação dos resultados 
• Inquéritos 

O inquérito foi um dos instrumentos de recolha de dados utilizado na investigação, 

tendo sido aplicado junto de 14 idosos residentes na freguesia de Santo Estêvão, com 

o objetivo de conhecer a sua perspetiva relativamente a alguns dos objetivos 

específicos do presente estudo, (Ver Apêndice 2). 

O inquérito em apreço é composto por 25 questões e está estruturado em quatro 

grupos de perguntas. O primeiro grupo debruçou-se sobre a caracterização pessoal dos 

inquiridos; o segundo focou-se nas necessidades e problemas sentidos por este grupo 

de idosos; o terceiro reúne questões relacionadas com o apoio informal e, por fim, as 

questões do quarto grupo compreendem a caracterização do apoio formal.  

O inquérito foi respondido de forma presencial durante o decorrer do mês de março 

e foi aplicado pela discente.  

As questões de caracterização pessoal dos inquiridos permitiram-nos observar a 

sua distribuição por sexo e grupo etário, como mostra a Figura 11 (abaixo). Assim, 

conseguimos constatar que existe um maior número de mulheres do que de homens, 

sendo a faixa etária dos 81-85 anos a predominante no sexo feminino (4), seguindo-se 

da faixa etária entre os 76-80 anos (3) e por fim a faixa etária entre os 65 e os 70 anos 

(2). Por sua vez, no sexo masculino, a faixa etária com mais de 85 anos predomina (3) 

e apenas existem mais 2 idosos na faixa etária entre os 76 e os 80 anos.  
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 Relativamente ao estado civil, constata-se que 50% dos inquiridos (7) são 

casados ou vivem em união de facto, apenas 7,14% são solteiros (2) e os restantes 

42,86% (6) são viúvos. Assim, nenhum inquirido é divorciado, como se observa na 

Figura 12.  

 

 

 

 

 

 

Tendo a família um papel fundamental na qualidade de vida de um idoso, 

demonstrou-se pertinente perceber se os idosos da freguesia de Santo Estêvão têm 

filhos e, nesse caso, se os filhos são residentes ou não nesta mesma freguesia 

Deste modo, a Figura 13 permite-nos observar que 11 dos 14 inquiridos 

(78,57%) têm filhos, sendo que os filhos de 6 inquiridos residem num outro concelho 

do país, 3 afirmam que os filhos residem no mesmo concelho e 2 afirmam que os filhos 

residem na mesma freguesia (Figura 14). 

Figura 11 - Distribuição dos inquiridos por sexo e faixa etária 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Figura 12 – Estado civil em % e em número 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 
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Ainda no âmbito da caracterização pessoal, inquirimos os idosos de forma a saber 

com quem vivem, tendo sido obtidos os seguintes resultados: 50% dos inquiridos (7) 

vivem com o marido/esposa, sendo que 42,86% vivem sozinhos (6) e 7,14% vivem 

com o/a filho/a (2), como se constata na Figura 15.  

 

  

 

 

 

Figura 15 - Com quem vivem os idosos inquiridos 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Figura 13 - Filhos 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Figura 14 - Local de residência dos filhos 
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Relativamente ao nível de autonomia dos idosos, este dividiu-se entre as 

opções “Autónomo”, “Parcialmente dependente” e “Totalmente dependente”, 

pudendo assim, através da Figura 16, verificar que 10 idosos (71,42%) se consideram 

autónomos e os restantes (28,58%) consideram-se parcialmente dependentes. Posto 

isto, demonstrou-se pertinente saber se as suas casas se encontram adaptadas às suas 

necessidades e níveis de autonomia, questão à qual 80% assumiu que sim e 20% que 

não (Figura 17). A Tabela 7 demonstra as razões pelas quais 2 dos idosos inquiridos 

afirmam que a casa não se encontra adaptada, sendo nomeadamente pela falta de 

equipamento adequado na casa de banho como pela existência de escadas que, de 

facto, dificultam a locomoção e a mobilidade dos mesmos.  

 Figura 16 - Nível de autonomia 
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Figura 17 - Adaptação da casa às necessidades 
sentidas e níveis de autonomia 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 
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Tabela 7 – Adaptação da casa às necessidades 

Motivos pelos quais a casa não se encontra adaptada às suas necessidades e níveis 
de autonomia 

- A casa de banho é equipada com banheira em vez de poliban, o que dificulta a 
autonomia no banho diário. 

- A casa apresenta vários degraus que dificultam a sua locomoção. 

 

 

A questão seguinte deste questionário incidiu nos rendimentos mensais destes 

inquiridos, de forma a tentar perceber se a falta de rendimentos poderia ser um fator 

que influencia a qualidade de vida destes idosos, uma vez que a falta de meios 

monetários limita a aquisição de bens e serviços que podem ser necessários na vida 

diária, especialmente em meio rural. Deste modo, foi possível observar que 64,28% 

dos inquiridos (9) afirma que os seus rendimentos são inferiores a 554,41€ mensais e 

não existe nenhum idoso a possuir mais de 751€ mensais, como consta na Figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

De maneira a saber de que forma os inquiridos se deslocam à cidade quando 

necessário, sendo que na freguesia não existem superfícies comerciais, farmácias ou 

centros de saúde, constatou-se que apenas 35,71% (5) têm transporte próprio e, apenas 
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Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Figura 18 - Rendimentos mensais 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 
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28,57% (4) se deslocam à cidade no seu próprio transporte. Por sua vez, a maioria dos 

inquiridos, não tendo transporte próprio, deslocam-se à cidade com familiares 

(64,28%) e apenas 1 dos idosos recorre a táxis (7,14%), como se demonstra nas 

Figuras 19 e 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo uma freguesia rural com poucos habitantes e maioritariamente composta 

por moradias distanciadas entre si, importa também abordar a questão da vizinhança, 

sendo muitas vezes as únicas relações sociais mantidas com regularidade. Neste 

sentido, inquirimos os idosos de forma a perceber quantos deles têm vizinhos e, se 

têm, se se relacionam regulamente com esses mesmos vizinhos. Constatou-se então 

que 71,42% dos idosos (10) afirma ter vizinhos, sendo que 5 relacionam-se 

diariamente, 4 algumas vezes e 1 relaciona-se esporadicamente, como demonstra a 

Tabela 8.  
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Figura 20 - Transporte próprio 

Figura 19 - Deslocações à cidade 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 
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Tabela 8 - Vizinhança 

Vizinhos 

Sim Não 

10 4 

Regularidade da relação com os 
vizinhos 

 

Todos os dias - 5 

Algumas vezes - 4 

Esporadicamente – 1 

 

O segundo grupo de questões que constituem este inquérito visa o 

conhecimento das necessidades e problemas sentidos pelos inquiridos na freguesia, 

começando por destacar o que se sente mais necessidade e que não existe na freguesia 

(Figura 21), destacando-se assim o acesso a bens de primeira necessidade (28,57%). 

Por sua vez, transportes públicos, acesso a cuidados de saúde e vizinhança demonstra-

se ser uma necessidade sentida uniformemente por 21,42% dos inquiridos. Apenas 

7,14% dos inquiridos (1) sente necessidade de um Centro de dia/Convívio.  
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Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Figura 21 - Necessidades sentidas 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 
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Posto isto, procuramos saber se efetivamente os inquiridos têm gosto em residir 

nesta freguesia, sendo distanciada da cidade e pouco habitada, se eventualmente já 

sentiram medo ou angústia de viver nesta freguesia ou se, por outro lado, gostariam de 

residir num outro local.  

Verifica-se, através da Figura 22, que 35,71% (5) afirmam já ter sentido medo 

ou angústia tendo em conta o local onde residem, nomeadamente porque podem 

precisar de auxílio a nível de saúde e não ter ajuda (7,14% - 1 idoso), por necessidade 

de contactar com mais pessoas (7,14% - 1 idoso), por ser um meio rural distanciado 

da cidade (14,28% - 2 idosos) ou por sentirem pouca segurança (7,14% - 1 idoso). 

Apesar disso, a esmagadora maioria dos idosos (80%) afirmam gostar de residir na 

freguesia (Figura 23), porém, 20% respondeu negativamente a esta questão. No 

seguimento desse raciocínio, inquirimos os idosos quanto à sua vontade de residir num 

outro local, sendo que 11 dos inquiridos (78,57%) respondeu que não gostariam e 

apenas 3 manifestam essa vontade, pelos motivos representados na tabela 9.  

Cerca de 57,14% dos inquiridos (8) afirma ainda que viver em meio rural 

condiciona as suas relações sociais (Figura 23). 
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0 Pode precisar de auxílio

a nível de saúde e não
ter ajuda

Necessidade de
contactar com mais
pessoas

Por ser um meio rural
distanciado da cidade

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Figura 22 - Motivos pelos quais sentiu 
medo/angústia ao residir na freguesia 
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Tabela 9 – Residir noutro local 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à caracterização do apoio informal, questionamos 

principalmente o apoio que é recebido por parte dos familiares, procurando saber se 

este é suficiente, na perspetiva destes idosos, para fazer face às suas necessidades.  

Assim, podemos verificar que 100% dos inquiridos assume que recebe o apoio 

familiar relativamente aquilo que considera serem as suas necessidades e apenas 

7,14% (1) considera que os familiares lhe poderiam prestar um pouco mais de apoio e 

ser visitado com mais regularidade, os restantes inquiridos acreditam que os familiares 

fazem aquilo que lhes é possível, como demonstra a Figura 24.  
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Gosta de viver na freguesia
Já sentiu medo de viver na freguesia
Viver no meio rural condiciona as suas relações sociais

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Figura 23 - Viver na freguesia de Santo Estêvão 
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Neste sentido, no que respeita à regularidade das visitas familiares, 35,71% dos 

idosos (5) recebe visitas diárias, assim como 1 a 3x por semana. Por outro lado, 21,42% 

(3) recebe visitas apenas 1 a 3x por mês e 7,14% (1) recebe visitas esporádicas, 

resultados estes apresentados na Figura 25.  

Figura 25 - Regularidade das visitas de familiares 

 

 

 

 

 

No mesmo âmbito do apoio informal, consideramos também os vizinhos 

como uma possível parte integrante deste grupo e, neste caso concreto, 57,14% dos 

inquiridos (8) afirma receber apoio dos vizinhos relativamente aquilo que considera 

serem as suas necessidades, se assim o solicitar (Tabela 10).  
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Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Figura 24 - Apoio familiar 
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Tabela 10 - Apoio dos vizinhos 

Apoio dos vizinhos quando solicitado 

Sim 8 

Não 2 

Não tem vizinhos 4 

NS/NR 0 

 

 

O último conjunto de questões refere-se ao apoio formal, onde procuramos 

saber quantos idosos são beneficiários de alguma resposta social, relembrando que não 

existem respostas sociais especificamente instaladas na freguesia, uma vez que a rede 

de SAD que serve a freguesia, está sedeada numa freguesia vizinha. Deste modo, 

apuramos que apenas 1 inquirido beneficia de resposta social, sendo esta o Apoio 

Domiciliário do Centro Social e Paroquial de Santo André, de Estremoz (Figura 26). 

Deste modo, inquirimos esse mesmo idoso quanto à sua satisfação da resposta (Tabela 

11) e procuramos saber os motivos pelos quais os restantes idosos não são 

beneficiários de qualquer resposta, sendo a ausência de necessidade a razão que mais 

se destaca (71,42%), como se constata na Figura 27.  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Figura 26 - Utente de uma resposta social 
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Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 
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Tabela 11- Apoio domiciliário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Entrevistas  

A entrevista foi outro dos instrumentos de recolha de dados utilizado na 

investigação, tendo sido aplicado junto de 1assistente social, com o objetivo de 

conhecer a sua perspetiva relativamente a alguns dos objetivos específicos do presente 

estudo.  

As entrevistas foram previamente estruturadas, de forma a recolher dados mais 

sucintos e claros, na tentativa de dar resposta a alguns dos objetivos específicos 

apresentados. A entrevista foi aplicada à Assistente Social da Câmara Municipal de 

Sendo utente de uma resposta social: 

Resposta social: Apoio domiciliário do Centro Social e Paroquial de Santo André 
de Estremoz 

- Não está satisfeita com a resposta pela qualidade e pouca variedade das 
refeições 

2

10

2
Conta com o apoio
familiar

Ainda não sinte
necessidade

NS/NR

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 

Figura 27 - Motivos pelos quais não é utente de uma resposta social 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos. 
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Estremoz é composta por 4 perguntas, seguindo-se assim a grelha de análise de 

conteúdo apresentada de seguida na Tabela 12.  

Tabela 12 - Grelha de análise de conteúdo 

Dimensões Categorias Subcategoria Unidades de 
registo 

 

 

 

 

Idosos 
residentes em 

meio rural 

Principais 
problemas e 
necessidades 

sociais das pessoas 
idosas em meio 

rural 

Vulnerabilidade; 
Solidão; 

Precariedade 
económica; 
mobilidade 
reduzida; 

ausência de rede 
de transportes; 

acesso reduzido a 
cuidados de 

saúde. 

“O isolamento 
geográfico e social, 

torna os idosos ainda 
mais vulneráveis. 

A solidão nos idosos é 
um dos maiores 

problemas nesta faixa 
etária. O montante das 

pensões (…) 
esta associado à 

precariedade 
económica, 

vivenciada por 
alguns; 

A reduzida 
mobilidade, 

confrontada com a 
ausência de rede viária 

de transportes; 
Acesso reduzido aos 
cuidados de saúde.” 

Programas/medidas 
de política social 
que existem no 

munício 
direcionadas para a 

população idosa 

Academia Sénior 
de Estremoz: 

Programa Abem 
Rede Solidária 

do medicamento; 
Cartão 65+; 
CLDS4G; 

Colaboração com 
os idosos/as em 

ERPIS; 
Atendimentos 

Sociais 

“A Academia sénior 
de Estremoz tem 
como objetivos: 

promover a qualidade 
de vida dos idosos e 
os seus direitos de 

cidadania; 
criar respostas 

adequadas às suas 
novas necessidades; 

fomentar a 
participação ativa das 
pessoas na promoção 

da sua saúde, 
autonomia e 

independência; 
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combater situações de 
isolamento e/ou 

exclusão social (…) 

O Programa Abem: 
Rede Solidária do 

Medicamento, tem por 
objetivo garantir o 

acesso ao 
medicamento em 

ambulatório 
por parte do idoso que 

se encontre numa 
situação de carência 

económica que o 
impossibilite de 

adquirir os 
medicamentos 

comparticipados que 
lhe sejam prescritos 
por receita medica. 

O Cartao 55+ 
pretende contribuir 
para uma melhor e 
maior qualidade de 
vida do Munícipe 
Sênior, através do 
envolvimento, de 

modo 
progressivo, dos 

agentes económicos, 
culturais e sociais no 
processo, dando-lhe 

um carácter 
comunitário (…) 

O CLDS4G é um 
Eixo de promoção do 
Envelhecimento Ativo 
e Apoio à População 

Idosa 
Com Ações 

socioculturais que 
promovem o 

envelhecimento ativo, 
e direcionadas para as 

freguesias rurais, 
tendo 

ações de combate ao 
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isolamento e à 
solidão, direcionadas 

para as freguesias 
rurais. 

A colaboração com os 
idosos/as em ERPIS 

consiste na 
cooperação 

institucional que visa 
a dinamização e 
animação dos 
idosos/as, em 

Estruturas 
Residenciais para 

Pessoas 
Idosas do Concelho, 

ao nível da 
Gerontromotricidade, 
da Memoria e Conto. 
Por sua vez, também 

existem os 
Atendimentos Sociais, 

pelo setor de 
Desenvolvimento 

Social e pelo Serviço 
de Atendimento e 
Acompanhamento 

Social (SAAS) (…) 

 

Programas/medidas 
especialmente 

vocacionados para 
as pessoas idosas 

residentes nas 
freguesias rurais 

Programa Abem; 
Cartão 65+; 
CLDS4G; 

Colaboração com 
os idosos/as em 

ERPIS; 
Atendimentos 

Sociais 

“O Programa Abem. 
O Cartão 65+, o 

CLDS4G, as 
Colaboração com os 

idosos/as em ERPIS e 
os Atendimentos 

Sociais são também 
vocacionados para 

pessoas idosas 
residentes nas 

freguesias rurais” 

Soluções para 
combater os 

eventuais impactos 
negativos do 

O isolamento 
social deve ser 
equacionado 

“Alem das soluções 
apontadas 

anteriormente, 
o isolamento social ser 

equacionado como 
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isolamento social 
das pessoas idosas 

como um 
problema social 

Problema Social 
premente e urgente” 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos 

 

4.2. Discussão dos resultados  
Após a fase de apresentação dos dados recolhidos, importa então analisar esses 

mesmos dados numa forma mais profunda, agregando e cruzando informação de forma 

a obter conclusões mais sustentadas.  

Não existe efetivamente uma relação direta entre o isolamento social e a solidão, 

no entanto, os idosos que residem em freguesias rurais estão mais propícios a 

apresentar sinais de solidão, vulnerabilidade ou dificuldade no acesso a serviços e bens 

de primeira necessidade. O fenómeno da solidão poderia ser um fator característico 

dos idosos residentes na freguesia de Santo Estêvão, uma vez que aproximadamente 

43% são viúvos e vivem sozinhos e 54% dos 79% que afirma ter filhos, assumem que 

estes vivem noutro concelho do país. Contudo, podemos constatar que este fenómeno 

não se afirma no grupo inquirido, onde se observa que a esmagadora maioria dos 

inquiridos tem vizinhos (79%), sendo que 57% destes idosos recebem apoio dos 

vizinhos sempre que o solicitam.  

Por sua vez, os laços familiares são um outro fator de grande influência na vida de 

cada idoso e que, na sua ausência, poderá desencadear problemas que agravam a 

situação de isolamento, essencialmente aqueles que residem em meio rural. Na 

freguesia de Santo Estêvão, todos os inquiridos afirmam receber o apoio familiar 

necessário face às suas necessidades e consoante aquilo que os familiares conseguem, 

35,71% dos idosos (5) recebe visitas diárias, assim como 1 a 3x por semana. Por outro 

lado, 21,42% (3) recebe visitas apenas 1 a 3x por mês e 7,14% (1) recebe visitas 

esporádicas.  

Um outro fator bastante evidente na generalidade das freguesias rurais e em 

específico na freguesia de Santo Estêvão é a ausências de serviços e, por sua vez, a 
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dificuldade no acesso aos mesmos, o que está na raiz do problema do isolamento social 

destes idosos, que apontam o acesso a bens de primeira necessidade (28,57%) como a 

maior dificuldade sentida. Por sua vez, transportes públicos, acesso a cuidados de 

saúde e vizinhança demonstra-se ser uma necessidade sentida uniformemente por 

21,42% dos inquiridos. Apenas 7,14% dos inquiridos (1) sente necessidade de um 

Centro de dia/convívio. 

  Dada a ausência de serviços na freguesia e sendo que apenas 28,57% se 

deslocam à cidade nos seu próprio transporte, a maioria dos inquiridos desloca-se à 

cidade com familiares (64,28%) e apenas 1 dos idosos recorre a táxis (7,14%), o que 

acaba por ser até dispendioso, essencialmente para idosos que vivem em precariedade 

económica, sendo que a maioria dos inquiridos (64,28%) afirma que os seus 

rendimentos são inferiores a 554,41€.  

Aliada à precaridade económica, surgem outros problemas que acabam por não 

serem solucionados pela ausência de capacidade financeira e pela falta de apoios, 

como acontece com a falta de acessibilidade (barreiras arquitetónicas por exemplo) 

nas casas dos inquiridos, que dificultam a locomoção e mobilidade dentro do próprio 

lar. Constata-se que 29% dos idosos inquiridos se consideram parcialmente 

dependentes e, por sua vez, 20% admite a falta de condições que façam face às suas 

necessidades, quer seja pela existência de escadas ou pela falta de equipamento 

ajustado na casa de banho. Relembramos que a grande maioria das moradias na 

freguesia foram construídas há décadas e, por isso, muitas delas mantêm-se equipadas 

da mesma forma como foram construídas.  

Apesar de existirem programas/medidas especialmente vocacionados para as 

pessoas idosas residentes nas freguesias rurais, como é o caso do Programa Abem; 

Cartão 65+; CLDS4G; Colaboração com os idosos/as em ERPIS e Atendimentos 

Sociais, não existem respostas socias especificamente instauradas na freguesia.  

Contudo, e apesar de todas as desvantagens que se constatam em residir nesta 

freguesia rural, 80% destes idosos afirma gostar de residir neste local e 78% não teria 

gosto em mudar de residência, respostas estas maioritariamente influenciadas pelo 

apego emocional ligado à infância/vida adulta, pois são pessoas que residem na 
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freguesia desde o seu nascimento, e também pela falta de possibilidades. Apesar da 

distância à cidade e da possível falta de segurança nas áreas rurais, 36% assume já ter 

sentido medo ou angústia de residir na freguesia.  

De entre as possíveis soluções para combater os eventuais impactos negativos 

do isolamento social das pessoas idosas, a Assistente Social da Câmara Municipal de 

Estremoz acredita que o caminho começa por equacionar o isolamento social como 

Problema Social premente e urgente. 

4.3. Diagnóstico Social  
De acordo com Idáñez & Ander-Egg (2008), o termo diagnóstico provém do grego 

diagnostikós, que significa “conhecer através de”. Este termo utiliza-se em diferentes 

contextos de forma a fazer referência à caracterização de uma determinada situação, 

mediante a análises de alguns “sintomas”. No contexto da intervenção social, o termo 

diagnóstico, tendo começado por surgir associado à área da medicina, passou 

progressivamente a aplicar-se a outros campos, em concreto na área das ciências 

sociais e muito em particular ao Serviço Social.    

A necessidade de elaborar um diagnóstico baseia-se no princípio de que para 

podermos agir e atuar de forma eficaz, é necessário conhecer. É por isso que o 

diagnóstico social se revela como uma das fases iniciais e essenciais num processo de 

investigação/ação, constituindo-se como um dos elementos-chave da prática social, 

procurando o conhecimento real e concreto da situação a intervir e nos aspetos a ter 

em conta para posteriormente resolver a situação-problema diagnosticada, o que 

garante uma maior eficácia (Idáñez & Ander-Egg, 2008). 

Os propósitos que sustentam a elaboração de um diagnóstico, orientados para a 

ação, passam pelo fornecimento de informação básica possibilitando a programação 

de ações, e por proporcionar um quadro situacional de forma a fazer uma seleção das 

estratégias de atuação mais pertinentes. Esta ferramenta deve ser uma unidade de 

análise, sintetizando a situação-problema em questão. Como tal, deve elaborar-se uma 

descrição dos elementos e aspetos que integram a realidade do estudo, sendo este assim 

um corpo de conhecimentos analíticos/sintéticos, que compõem uma realidade 

concreta, sobre a qual se pretende a realização de ações (Idáñez & Ander-Egg, 2008). 
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Segundo os autores já citados, um diagnóstico não é uma ferramenta fechada, ou 

seja, este deve manter-se aberto a novos dados e informações no decorrer da 

intervenção, podendo ser ajustado sempre que necessário, tornando-se assim mais rico 

e completo. Toda a intervenção gera novas questões e interrogações, reformulando 

problemas e realçando outras questões.  

Para fazer um bom diagnóstico não basta saber qual é a informação necessária, 

também é importante saber como a podemos obter. Um diagnóstico não é elaborado 

apenas para saber o que acontece naquela realidade, mas também para saber o que 

fazer, como atuar. Desta forma, pode-se assumir que esta ferramenta tem duas 

finalidades: servir de base para programar ações concretas e proporcionar um quadro 

de situação que sirva para selecionar e estabelecer as estratégias de atuação (Idáñez & 

Ander-Egg, 2008). 

Em suma, o diagnóstico social é um processo de elaboração e sistematização de 

informação que envolve o conhecimento e a compreensão dos problemas e 

necessidades detetadas naquele contexto, das causas e evolução e dos fatores 

condicionantes na sua evolução. Posto isto, é possível estabelecer prioridades na 

intervenção, tendo em consideração os meios disponíveis e os autores envolvidos.  

Para que um diagnóstico seja, de facto, útil, este deve ser completo (com toda a 

informação relevante), claro (não contendo pormenores desnecessários, com uma 

linguagem objetiva e de fácil compreensão), preciso (estabelecendo e distinguindo 

cada uma das dimensões e fatores do problema, fornecendo informação útil para 

orientar a ação) e oportuno (podendo ser utilizado num momento de tomada de 

decisões e atuação presente e futura) (Idáñez & Ander-Egg, 2008). 

Com o decorrer desta investigação, foram detetadas várias situações-problemas 

vivenciadas pelos idosos residentes na Freguesia de Santo Estêvão.  

O isolamento social revelou-se como o problema mais evidente que, 

consequentemente, acarreta consigo outros problemas associados. Além de ser uma 

freguesia com baixa densidade populacional, o facto de não existirem infraestruturas 

nem serviços implementados na freguesia condiciona o seu acesso a estas pessoas, que 

são obrigadas a deslocarem-se à cidade mais próxima para aquisição de bens de 

primeira necessidade, cuidados de saúde e de lazer. De facto, não existe uma rede de 

transportes públicos que facilite essa deslocação e apenas 35% dos inquiridos assume 
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ter carro próprio, o que significa que os restantes 65% se tornam dependentes de 

terceiros (familiares, vizinhos, táxis, entre outros) para assegurar as suas necessidades 

básicas.  

Associado a deste problema, surge a pobreza. A maioria dos idosos inquiridos 

assume que os seus rendimentos são inferiores a 554,41€, o que se revela impensável 

para quem precisa de se deslocar para garantir o acesso a qualquer tipo de serviço, 

essencialmente ao nível da saúde (consultas, medicamentos) e da alimentação. Nesta 

ótica, deparamo-nos ainda com a dificuldade em adaptarem os seus meios 

habitacionais às suas limitações físicas e motoras. Perante esta condição 

socioeconómica, evidencia-se a dificuldade em investir em obras nas moradias, 

limitando mais uma vez a autonomia do idoso e refletindo-se na qualidade de vida dos 

mesmos.  

Após esta investigação foi também detetada a ausência de respostas sociais 

implementadas na freguesia e destinadas a estes idosos. Apesar de existir um 

beneficiário do SAD, proveniente do Centro Social e Paroquial de Estremoz, não existe 

efetivamente uma estrutura instaurada na freguesia, obrigando os mesmos a saírem da 

sua terra natal se sentirem necessidade de frequentar um Centro de Dia ou uma 

Estrutura Residencial para idosos, por exemplo.  

Podemos observar os problemas detetados, de forma sintetizada, na Tabela 13, 

que representa o Diagnóstico Social de uma forma esquemática.  

Tabela 13 – Diagnóstico Social 

 
Breve 

descrição 
do 

problema 

Intensid
ade do 

problem
a 

Tendências 
da evolução 

do 
problema 

Causas da situação- 
problema 

Efeitos diretos e 
secundários da 

situação-
problema 

 

 

Situações 
problema 

diagnosticadas 

 

 

 

 

Muito 
grave 

 

A situação 
problema 
tende a 

agravar-se 
uma vez que a 

população 
está cada vez 

mais 

A falta de infraestruturas e de 
serviços de acesso a bens de 

primeira necessidade, o 
despovoamento da freguesia 

por parte da população jovem 
e em idade ativa, a 

precariedade económica da 
maioria dos idosos e o 

distanciamento da freguesia à 
cidade são fatores 

Vulnerabilidade; 
envelhecimento 

com menos 
qualidade; maior 
dificuldade no 

acesso a serviços 
básicos; rede de 

contactos/relações 
sociais reduzida; 
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Isolamento 
social dos 

idosos 

 

 

envelhecida e 
reduzida 

conducentes ao problema do 
isolamento social nas 

freguesias rurais. 

Situações 
problema 

diagnosticadas 
Pobreza 

Muito 
grave 

A situação 
problema 
tenderá a 

agravar-se, 
uma vez que 
os idosos, em 

regra, não 
acedem a 

novas fontes 
de 

rendimento, o 
que aliado ao 
aumentar dos 

níveis de 
dependência 

com o avançar 
da idade, 
provocará 
despesas 

adicionais 
pelo que o 
impacto da 
pobreza far-
se-á sentir 
com maior 
intensidade 

Carreiras contributivas 
reduzidas (nalguns casos 

inexistentes), o que se agrava 
face a um sistema de pensões 
e outros apoios sociais com 

montantes abaixo do limiar de 
pobreza 

Insatisfação de 
necessidades 

básicas; défice a 
nível da qualidade 

de vida 

Situações 
problema 

diagnosticadas 

Ausência de 
serviços de 

proximidade 
mercearias, 
postos de 

saúde, 
transportes 
públicos e 
respostas 

sociais para 
pessoas 
idosas 

Muito 
grave 

O problema 
tende a 

agravar-se 
pois não se 
observaram 

dinâmicas no 
território que 

levem ao 
suprimento 

das carências 
observadas 

Falta de investimento na 
freguesia; freguesia com 

população reduzida, o que 
não se torna rentável para os 
proprietários dos negócios; 

precariedade económica que 
não permite o avançar de 

obras nas moradias e garantir 
simultaneamente a aquisição 

de bens de primeira 
necessidade e cuidados de 

saúde 

A ausência de 
serviços dificulta o 
acesso dos idosos 

residentes a bens de 
primeira 

necessidade e, 
consequentemente, 

contribui para o 
agravamento do 

isolamento social 
dos mesmos. Por 

sua vez, a 
inexistência de 

respostas socias na 
freguesia obriga os 

idosos a procurarem 
respostas noutra 

freguesia/concelho 
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Situações 
problema 

diagnosticadas 

Habitações 
inadaptadas 
em face dos 

níveis de 
autonomia 
dos idosos 

 

Muito 
grave 

No que 
respeita à falta 
de adaptação 
das moradias, 
o problema 

está 
estagnado, 
pois não se 
anteveem 
soluções 

próximas para 
o resolver 

Moradias antigas contruídas 
há muitos anos atrás, quando 
não existiam problemas de 
mobilidade e locomoção, o 

que se alterou com o decorrer 
dos anos; 

A existência de 
escadas e a falta de 

áreas da casa 
especificamente 

adaptadas às 
necessidades dos 

idosos (por exemplo 
polibã em vez de 

banheira, na casa de 
banho), interfere na 
independência do 
dia a dia de cada 

idoso, 
essencialmente dos 

que apresentam 
problemas de 
locomoção e 
mobilidade 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Considerações Finais  
O envelhecimento surge como uma das maiores problemáticas da Europa, 

incluindo de Portugal. O aumento da esperança média de vida e a diminuição do índice 

de natalidade, entre outros fatores, fez com que as sociedades ocidentais e muitas 

europeias, se tornassem maioritariamente envelhecidas. Apesar da velhice não ser uma 

doença, o processo de envelhecimento poderá acarretar consigo muitos outros 

problemas, tanto ao nível da saúde física como da saúde mental.  

Neste sentido, o conceito de qualidade de vida tem vindo a ganhar relevância, 

acreditando-se que é possível envelhecer e manter a maior qualidade de vida possível. 

No entanto, é evidente que a qualidade de vida é condicionada por diferentes fatores, 

consoante o meio que o individuo se encontra inserido. De forma geral, o bem-estar 

financeiro, a saúde, o suporte e a integração social são fatores fundamentais deste 

conceito, embora cada individuo seja um ser individual e estes fatores sejam também 

influenciados por diferentes situações do percurso de vida de cada um.  

Desta forma, o contexto social em que o idoso se encontra é também um fator que 

muitas das vezes condiciona a sua qualidade de vida. Idosos em meio urbano e os 

idosos em meio rural apresentam características sociodemográficas diferentes (níveis 

de autonomia, sentimento de ansiedade, rede social de apoio e a perspetiva perante o 

processo de envelhecer) (Tavares, 2012). 

A ausência de serviços, infraestruturas e uma rede de transportes públicos nas áreas 

rurais apresenta-se como uma barreira no que respeita à capacidade de dar resposta às 

necessidades sentidas pela população idosa. O facto das áreas rurais se tornarem cada 

vez mais despovoadas ou com população envelhecida, dá origem à escassez de 

recursos nestas zonas rurais e acarreta diversos problemas, nomeadamente ao nível da 

saúde, solidão e escassez de rendimentos. Muitos dos idosos residentes em áreas rurais 

vivem em moradias isoladas, longe de quaisquer contactos sociais, serviços e sem 

qualquer rede de apoio, o que acaba por se refletir na diminuição da sua qualidade de 

vida.  
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Posto isto, esta investigação surgiu com o principal objetivo de identificar os 

impactos do isolamento social dos idosos residentes numa freguesia rural, em concreto 

na freguesia de Santo Estevão – concelho de Estremoz.   

No que respeita à população residente, esta é atualmente composta por 15 

idosos, existindo um maior número de mulheres (10) do que de homens (5). A 

aplicação de inquéritos permitiu assim traçar o perfil sociodemográfico de 14 idosos 

que compõe o universo da investigação. Desta forma, constatou-se que 50% dos 

inquiridos são casados, 7% são solteiros e aproximadamente 43% são viúvos. Quanto 

aos filhos, a esmagadora maioria assume ter e 2 desses idosos afirma residirem na 

mesma casa. Relativamente ao nível de autonomia, verificou-se que 10 idosos 

(71,42%) se consideram autónomos e os restantes (28,58%) consideram-se 

parcialmente dependentes. Posto isto, demonstrou-se pertinente saber se as suas casas 

se encontram adaptadas às suas necessidades e níveis de autonomia, questão à qual 

80% assumiu que sim e 20% que não (pela falta de equipamento adequado na casa de 

banho e pela existência de escadas que, de facto, dificultam a locomoção e a 

mobilidade dos mesmos). Quanto aos seus níveis de rendimentos, foi possível observar 

que a maioria dos inquiridos apresenta rendimentos inferiores a 554,41€, o que 

tecnicamente os situa abaixo do denominado Limiar de Pobreza, com toda a série de 

implicações que essa condição determina. 

No âmbito das necessidades sentidas na freguesia, o que se sente mais 

necessidade é o acesso a bens de primeira necessidade, uma rede de transportes 

públicos, o acesso aos cuidados de saúde e a existência de um centro de dia/convívio. 

Contudo, embora as necessidades sentidas sejam muitas, 80% afirma gostar de residir 

na freguesia, em grande parte por ser o local onde nasceram e cresceram e 78% não 

gostaria de mudar de residência. No entanto, 35% afirmou já ter sentido medo ou 

angústia tendo em conta o local de residência, nomeadamente porque podem precisar 

de auxílio a nível de saúde e não ter ajuda, pela necessidade de contactar com mais 

pessoas ou por sentirem pouca segurança. A maioria afirmou que viver em meio rural 

condiciona as suas relações sociais, uma vez que é uma área de baixa densidade 

populacional e que existe algum distanciamento entre as habitações.  
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No que respeita ao apoio que recebem a nível informal, todos os idosos 

inquiridos assumiram receber o apoio familiar relativamente aquilo que considera 

serem as suas necessidades, sendo que 93% acredita que os familiares fazem aquilo 

que lhes é possível. O mesmo acontece com os vizinhos, que são considerados também 

um tipo de apoio informal, a maioria assumiu receber esse apoio quando solicitado. 

Quanto ao apoio formal, apenas um idoso recebe apoio domiciliário proveniente do 

Centro Social e Paroquial de Santo André de Estremoz e os restantes afirmaram ainda 

não sentir necessidade de receber esse apoio. 

Estamos efetivamente perante uma situação de isolamento social, dada a baixa 

densidade populacional, o distanciamento da freguesia à cidade, o despovoamento da 

maioria das moradias e a ausência de qualquer tipo de serviço ou infraestrutura que 

permita aos residentes o acesso garantido aos bens de primeira necessidade, tanto ao 

nível do comércio como ao nível da saúde. Também não existe qualquer rede de 

transportes públicos. Desta forma, é criada uma barreira que condiciona a qualidade 

de vida e o bem-estar destas pessoas idosas, acabando estes por muitas vezes depender 

de outrem, o que implica também um maior gasto financeiro nas deslocações, o que 

também não é favorável dada a situação de pobreza com que a maioria dos idosos se 

depara. 

Posto isto, realçamos a pobreza como uma importante situação-problema da 

população estudada, que se torna condicionante de muitos outros aspetos, como a 

melhoria e adaptação das habitações, que é uma outra situação-problema 

diagnosticada, de forma a facilitar a independência e mobilidade nas atividades do dia-

a-dia, nomeadamente com a substituição de escadas por rampas ou de melhoria das 

instalações sanitárias. A situação de pobreza pode refletir-se também na possibilidade 

de adquirir todos os medicamentos necessários, têxteis, alimentos ou até mesmo 

possíveis atividades de lazer.  

Perante as condicionantes que se impõe à independência destes idosos em meio 

rural, surge aqui uma necessidade de receber apoio, maioritariamente informal, que, 

de facto, é recebido por todos os inquiridos, uma vez que todos afirmaram receber 

apoio familiar consoante aquilo que são as suas necessidades. A garantia deste apoio 

é de extrema importância, tendo maior impacto perante situações de isolamento social, 
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em que as relações sociais são reduzidas e poderão surgir sentimentos de abandono e 

solidão.  

De forma complementar, o apoio formal é também de extrema importância, 

apesar da maioria não sentir falta do mesmo, foi também apontado como necessidade 

no território objeto de estudo, uma vez que não existe um Centro de Dia/Convívio e 

quem assim o desejar, vê-se obrigado a sair da sua área de residência, o que pode ser 

até algo a ter em conta na hora de requerer essas respostas sociais, justificando-se 

assim o facto de um apenas um dos inquiridos beneficiar do SAD. 

Todos estas situações-problemas apresentadas são situações que se refletem e 

impactuam na qualidade de vida destas pessoas, como tal, é importante encontrar 

soluções que consigam amenizar os impactos causados. Desta forma, é importante que 

existam apoios sociais a nível financeiro, que possam ser aplicáveis a todos estes 

idosos em meio rural, auxiliando na aquisição de medicamentos e bens de primeira 

necessidade. Seria também interessante que se verificasse um investimento nas áreas 

rurais, tornando-as mais apelativas e atraindo novamente a população para estas 

freguesias maioritariamente envelhecidas e despovoadas, sendo fundamental que 

houvesse no mínimo uma mercearia, um posto de saúde, uma cabine telefónica, um 

café de forma a promover o convívio social, um Centro de dia/Convívio e/ou uma 

Estrutura Residencial para pessoas idosas, entre outros.  

Na impossibilidade de implementar serviços na freguesia, pela falta de 

investimento nas zonas rurais, torna-se essencial garantir que todos os residentes 

possam aceder a uma rede de transportes públicos que facilitasse o acesso à cidade 

sempre que necessário. Neste sentido, poderiam também existir equipas que 

disponibilizassem o serviço de compras a estes idosos, ou seja, que realizassem as 

compras, tanto no supermercado como na farmácia, sendo um serviço que qualquer 

idoso pudesse beneficiar, se assim sentisse necessidade.  

Quanto às habitações que não se encontram adaptadas às necessidades dos 

idosos, seria interessante que as autarquias disponibilizassem programas, no sentido 

de realizar pequenas obras necessárias, promovendo uma maior autonomia na vida 

diária e, consequentemente, uma vida com mais qualidade.  
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Relativamente a outros apoios, existe efetivamente uma necessidade de 

reconfigurar as respostas sociais, uma vez que as respostas sociais em Portugal ainda 

se centram essencialmente na matriz apresentada nos anos setenta/oitenta. Contudo, as 

transformações sentidas na sociedade ao longo dos anos (nas estruturas familiares, nos 

diferentes papeis sociais que os membros desempenham, no papel da mulher no 

contexto dos agregados, no espaço habitacional disponível e até mesmo no aumento 

da longevidade), acarretam consigo a necessidade de reajustar as respostas sociais 

dirigidas a pessoas idosas, uma vez que estas respostas não acompanharam as 

transformações sentidas na sociedade (Bento, 2020).  

As respostas sociais devem ser implementadas num contexto de cumplicidade 

entre a família e o novo paradigma de ageing in place, valorizando as intervenções em 

diferentes escalas: nacional, regional, comunitário e individual, centrada na ideia de 

que envelhecer em casa e no seu meio social deverá poder ser considerada a primeira 

opção. 
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Apêndice  1  - Guião de entrevista 

Guião de Entrevista – Assistente Social na Camara Municipal de 

Estremoz 

Esta entrevista é parte integrante de um estudo em torno dos impactos do isolamento 

social na qualidade de vida dos idosos residentes na freguesia de Santo Estevão 

(Estremoz), decorrendo no âmbito do Mestrado em Serviço Social: Riscos Sociais e 

Desenvolvimento Local, lecionado na Escola Superior de Educação - Instituto 

Politécnico de Beja. 

Os dados recolhidos serão utilizados apenas no contexto do estudo acima mencionado. 

Agradece-se desde já a sua colaboração. 

 

 

1 - Tendo em conta aquilo que é o seu conhecimento e a sua experiência profissional, 

quais os principais problemas e necessidades sociais das pessoas idosas que residem 

nos lugares mais isolados do concelho, como por exemplo na Freguesia de Santo 

Estevão? 

2 - Que programas/medidas de política social tem o município viradas para população 

idosa? 

3 - Desses programas/medidas algum é especialmente vocacionado para as pessoas 

idosas residentes nas freguesias rurais? 

4 - Que tipo de soluções, e enquanto AS, considera que deveriam ser encontradas para 

combater os eventuais impactos negativos do isolamento social das pessoas idosas que 

vivem nos lugares mais isolados do concelho? 

Obrigada pela colaboração!  
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Apêndice  2 - Inquérito 
 

Inquérito  

Este inquérito é parte integrante de um estudo em torno dos impactos do isolamento 

social na qualidade de vida dos idosos residentes na freguesia de Santo Estevão 

(Estremoz), decorrendo no âmbito do Mestrado em Serviço Social: Riscos Sociais e 

Desenvolvimento Local, lecionado na Escola Superior de Educação - Instituto 

Politécnico de Beja. 

Os dados serão recolhidos e tratados de forma anónima e confidencial, utilizados 

apenas no contexto do estudo acima mencionado. 

Agradece-se desde já a sua colaboração. 

 

Caracterização Pessoal 

1. Sexo  

o Feminino  

o Masculino  

o Não sabe / não responde (NS/NR) 

2. Idade  

o Entre 65 e 70  

o Entre 71 e 75  

o Entre 76 e 80 

o Entre 81 e 85  

o Mais de 85  

o NS/NR 

3. Estado Civil  

o Solteiro/a  
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o Casado/a – União de Facto  

o Divorciado/a 

o Viúvo/a  

o NS/NR 

4. Tem filhos?  

o Sim 

o Não 

o NS/NR 

5. Onde residem os filhos? Se respondeu “não” na questão anterior, passe à 

questão seguinte.  

o Na mesma freguesia  

o No mesmo concelho  

o Noutro concelho do país  

o Noutro país  

o NS/NR 

6. Com quem vive?  

o Sozinho/a  

o Com marido/esposa 

o Com filho/a 

o Com outro membro da família  

o NS/NR 

7. Qual o seu nível de autonomia? 

o Autónomo  

o Parcialmente dependente  

o Totalmente dependente  

o NS/NR 

8. A sua casa está adaptada às suas necessidades e níveis de autonomia?  
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o Sim  

o Não 

o NS/NR 

9. Se acha que a sua casa não está adaptada às suas necessidades/níveis de 

autonomia, enumere algumas das razões: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

o NS/NR 

10. Qual o seu nível de rendimentos? 

o Menos 554,41 euros mensais 

o Entre 554,42 euros – 750 euros mensais  

o Mais 751 euros mensais  

o NS/NR 

11.  Tem transporte próprio? 

o Sim  

o Não  

o NS/NR 

12.  Tem vizinhos?  

o Sim 

o Não  

o NS/NR 

13. Se respondeu Sim na questão anterior, relaciona-se regularmente com esses 

vizinhos?  

o Sim – Quantas vezes por semana? 

_____________________________ 
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o Não – Porquê?  

____________________________________________ 

o NS/NR 

 

Necessidades e problemas  

14. O que sente mais necessidade e que não existe no local onde reside? 

o Acesso a bens de primeira necessidade 

o Transportes públicos  

o Acesso a cuidados de saúde  

o Vizinhança  

o Centro de dia/Centro de Convívio 

o NS/NR 

15. Como se desloca à cidade quando necessário?  

o Transporte próprio  

o Autocarro 

o Táxi  

o Com familiares  

o Outro: __________________ 

o NS/NR 

16. Já alguma vez sentiu medo ou angústia tendo em conta o local onde reside?  

o Sim 

o Não  

o NS/NR 

17. Se sentiu medo ou angústia, qual foi a razão ou razões? 

o Porque pode precisar de auxílio a nível de saúde e não ter ajuda  

o Porque sente necessidade de contactar com mais pessoas  

o Porque é um meio rural distanciado da cidade  
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o Porque sente pouca segurança  

o Outras razões: _________________________________________ 

o NS/NR 

18. Gosta de residir na freguesia de Santo Estêvão? 

o Sim  

o Não 

o NS/NR  

19. Gostava de ir residir para outro local? 

o Sim – Porquê e para onde: 

___________________________________________________________

__ 

o Não – Porquê: 

___________________________________________________________

__ 

o NS/NR 

20. Considera que viver no meio rural condiciona as suas relações sociais?  

o Sim 

o Não  

o NS/NR 

Caracterização do apoio informal 

21. Recebe apoio da sua família relativamente aquilo que considera serem as suas 

necessidades?  

o Sim  

o Não 

o NS/NR 

Se respondeu Não, quais as necessidades que mais precisa de apoio? 

______________________________________________________________



 

75 
 

______________________________________________________________

____ 

22. Acha que a sua família lhe presta o apoio que lhe é possível prestar, ou 

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

o Sim, poderiam prestar-me um pouco mais de apoio e visitar-me com mais 

regularidade 

o Não, fazem o que lhes é possível  

o NS/NR 

23. Com que regularidade é visitado pelos seus familiares mais próximos, 

nomeadamente os filhos (se tiver)?  

o Todos os dias 

o 1 a 3x por semana 

o 1 a 3x por mês  

o Esporadicamente (1x a cada 3 meses) 

o Nunca 

o NS/NR 

24. Recebe apoio dos seus vizinhos relativamente aquilo que considera serem as 

suas necessidades, se assim o solicitar?  

o Sim  

o Não  

o NS/NR 

Caracterização do apoio formal  

25. É utente de alguma resposta social?  

o Sim – Qual?  ____________________ 

o Não  
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Se respondeu Sim, está satisfeito com essa resposta? 

___________________________________________________________

__ 

Se respondeu Não, é porque não sente necessidade ou por outro motivo? 

__________________________________________________________ 

o NS/NR 

Obrigada pela sua colaboração! 
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Apêndice  3 - Declaração de Consentimento 

 

Declaração de Consentimento 

Eu, Ana Cláudia Serra Camões, solicito a sua participação num estudo de 

investigação social (Dissertação), para o término e obtenção do Grau de Mestre em 

Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, cujo objetivo genérico é: 

Isolamento social e pessoas idosas em meio rural - O caso da freguesia de Santo 

Estêvão - Estremoz. 

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 um inquérito / 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 a qualquer 

momento, se assim o entender. 

Data: __/__/__ 

Assinatura: __________________________________________ 
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Apêndice  4 - Grelha de Análise de Conteúdo 

 

 

Dimensões Categorias Subcategoria Unidades de 
registo 

 

 

 

 

   

   

   

   

 


