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1.
Introdução
////////////////////////////

1.1. Porquê?

O envelhecimento demográfico é uma tendência que se observa na Europa há algumas dezenas 
de anos e que revela linhas de fratura profundas, incluindo ruturas sociais, desigualdades no 
acesso aos cuidados sociais e disparidades territoriais. Ao mesmo tempo, a esperança média de 
vida saudável mantém-se baixa. 

Além disso, é impossível fechar os olhos ao impacto da Covid-19... É incontestável que 2020 
deixará marcas e as consequências da crise sanitária ao nível da saúde das pessoas idosas já 
são visíveis. Os seniores foram e são os principais afetados por isto. Fechados nos lares, isolados 
das suas famílias e dos seus entes queridos, os efeitos sobre a sua saúde mental e física são 
evidentes e muito concretos. A pandemia causou um aumento da mortalidade em todo o mundo e 
uma redução significativa da esperança de vida em 20201. 

Muito antes da crise e para responder aos desafios relacionados com o envelhecimento 
demográfico dos cidadãos europeus, a União Europeu colocou em prática uma estratégia em 
matéria de envelhecimento ativo da sua população. De referir que o envelhecimento ativo 
“pressupõe que as pessoas idosas permaneçam tanto tempo quanto possível os agentes da 
sua própria vida e contribuam para a economia e a sociedade na medida do possível”2. Assim, em 
2012, por ocasião do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, a 
União Europeia fixou como objetivo apoiar os Estados-Membros, os parceiros sociais e a sociedade 
civil a incentivar o envelhecimento ativo da população, a mutualizar os recursos dos maiores de 
55 anos e a preservar os laços entre gerações3. Porém, desde 2012, os decisores europeus têm 
sido muito discretos sobre esta questão... 

Ao mesmo tempo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu uma estratégia e um plano 
de ação para o envelhecimento saudável4. Um relatório mundial da OMS sobre o envelhecimento e 
a saúde foi publicado a 1 de outubro de 2015. Nesse plano de ação, pensado tanto para os países 
de baixos rendimentos como para os de altos rendimentos, os dois principais objetivos eram os 
seguintes:

 + Até 2020, “todos os países comprometem-se a promover o envelhecimento saudável, o 
que se traduz na aplicação de planos de ação que a todos beneficiam e visam otimizar as 
capacidades funcionais”;

 + Até 2020, “os países e as outras partes interessadas criam uma plataforma para apoiar a 
década para o envelhecimento e a saúde (2020 a 2030).”

1 / https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-reprise-moderee-de-la-croissance-demographique-en-2021?id=10677054
2 /  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1062&langId=fr
3 /  https://www.archive.equineteurope.org/IMG/pdf/age_perspective_merged_-_equinet_fr.pdf
4 / https://www.who.int/ageing/global-strategy/fr/
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« Destacar 
o papel 

positivo de 
uma nutrição 

adequada para 
a saúde e a 

autonomia »

No entanto, há que admitir que estas recomendações dos decisores políticos limitam-se 
muitas vezes a textos e estratégias políticas. Os Estados-Membros têm competência para 
atuar na matéria e os domínios de ação privilegiados variam de um país para o outro.

O objetivo do projeto Eat@Home, cofinanciado pelo programa Erasmus+, é dar uma resposta 
concreta e construída com os atores no terreno ao desafio social do envelhecimento ativo 
dos seniores e, ao mesmo tempo, atender às necessidades diretas de dois públicos-alvo 
frequentemente invisíveis: os seniores maiores de 60 anos e os seus cuidadores familiares 
(não profissionais). 

Este projeto pretende assim realçar o papel positivo de uma nutrição adaptada à saúde e à 
autonomia dos seniores, criando um livro de receitas e uma formação sobre alimentação dos 
seniores destinada aos cuidadores familiares.

1.2. O quê?

A primeira etapa do projeto contempla uma análise em matéria de alimentação, saúde e prazer 
dos seniores e traça o panorama dos seniores e dos seus cuidadores familiares a nível europeu 
e nos 3 países parceiros. Analisa ainda os hábitos e as preferências alimentares dos mais velhos. 

Posteriormente, será editado um livro de receitas que incluirá conselhos concretos e práticos 
que permitem que os seniores maiores de 60 anos sejam atores da sua saúde graças a receitas 
específicas e adaptadas. Por fim, será elaborado um manual de formação destinado aos seus 
cuidadores familiares, de forma a ajudá-los nas especificidades da alimentação para os mais 
velhos. 

1.3. Quem?

Groupe SOS Seniors e o projeto Silver Fourchette (França). Associado a ações no 
terreno, o projeto Silver Fourchette vai ao encontro dos seniores e daqueles que os 
acompanham para propor-lhes ações concretas, pedagógicas e positivas sobre a 
boa alimentação e dar-lhes dicas para cuidarem da sua saúde.

UNA 47 (França). A associação sem fins lucrativos UNA 47 congrega 26 estruturas 
de apoio, acompanhamento e cuidados ao domicílio.

Bras dessus Bras dessous (Bélgica). Organização especializada no envelhecimento 
feliz no domicílio, a Bras dessus Bras dessous luta contra a solidão das pessoas 
idosas isoladas, centrando-se na solidariedade de vizinhança.

Pour La Solidarité (Bélgica). A Pour La Solidarité é um conceituado grupo de reflexão 
e ação europeu que desde sempre tem as questões da inclusão social no centro 
das suas prioridades. Graças a uma equipa interdisciplinar, a Pour La Solidarité é 
especializada tanto na área dos serviços de assistência às pessoas, como da 
alimentação.

Obra Diocesana de Promoção Social (Portugal). Instituição privada de solidariedade 
social sedeada no Porto, a Obra Diocesana de Promoção Social oferece diferentes 
formas de serviço social aos seus beneficiários (centro de dia e serviços de apoio 
domiciliário para as pessoas idosas).
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1.4. Como?

A análise aqui apresentada foi realizada em duas fases. Desde logo, os parceiros realizaram uma 
análise teórica aos contextos europeu e nacional (França, Bélgica, Portugal) e às políticas em 
matéria de envelhecimento ativo, manutenção no domicílio e cuidadores familiares. 

Em seguida, esta análise foi complementada por um inquérito quantitativo junto de uma amostra 
de 758 inquiridos. Tal permitiu complementar e ilustrar a análise de necessidades e hábitos dos 
seniores, assim como o impacto da alimentação no seu bem-estar físico e mental. Todavia, esta 
amostra não é representativa e importa assinalar vários vieses metodológicos5. De qualquer modo, 
dá uma visão ampla do público-alvo do projeto e permite compreender uma realidade no terreno 
que os estudos teóricos por vezes podem ocultar. 

Dar a palavra aos seniores, mesmo que os dados recolhidos tenham de ser analisados com 
prudência, é essencial e permite dar visibilidade a uma franja da nossa sociedade muitas vezes 
marginalizada. Trabalhar com o público-alvo e escutar o mesmo é uma prioridade e uma escolha 
estratégica assumida.

5 / Em primeiro lugar, os inquiridos não são representativos da realidade europeia porque vêm de três países parceiros do projeto, a saber: França, Bélgica e Portugal. Em seguida, o 
método de distribuição do questionário influencia o perfil dos inquiridos, sendo que distribuímos o questionário através das redes sociais, dos nossos boletins informativos e também em 
formato papel. Além disso, é difícil comparar a realidade francesa, belga e portuguesa porque o número de inquiridos varia em função do país. 

Distribuição do grupo etário
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2.
O sénior, representação 
de um desafio europeu 
e social
////////////////////////////

2.1.  O envelhecimento da população:  
uma realidade com consequências 
diretas

Esta é uma tendência que se observa há vários anos; os números mais recentes europeus foram 
publicados pelo Eurostat em 20196 e a realidade é incontornável: nas últimas décadas, a União 
Europeia enfrenta um fenómeno a dois níveis: envelhecimento no topo e envelhecimento na base 
da pirâmide demográfica. 

A pirâmide etária “representa a distribuição por sexo e idade da população a um determinado 
momento” 7 e a respetiva forma tem vindo a mudar devido a uma baixa taxa de natalidade 
(envelhecimento da base) e a um aumento da esperança de vida (envelhecimento no topo). Assim, 
a proporção de pessoas ativas no mercado de trabalho diminui, enquanto o número de reformados 
aumenta (sobretudo os babyboomers que chegam lentamente à idade de reforma).

As pessoas idosas8 representavam 19,7% da população da UE-28 em 2018. Segundo as previsões, 
esse número deverá subir para 31,3% até 2100 e a pirâmide etária assumirá mais uma forma de bloco. 
Como consequência, o rácio de dependência das pessoas idosas deverá praticamente duplicar9.

6 /  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing/fr#Les_tendances_pass.C3.A9es_et_futures_du_vieillissement_d.
C3.A9mographique_dans_l.E2.80.99Union
7 /  https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1230 
8 / Uma pessoa idosa a nível europeu é um cidadão com 65 anos ou mais.
9 /  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10994376/EU27-EN.pdf 
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Face a estas tendências demográficas, os desafios para a Europa e para os Estados-Membros são 
de vária ordem e articulam-se designadamente em torno da questão dos laços sociais e dos laços 
entre gerações10 :

 + Assegurar a viabilidade e a eficácia dos serviços para os reformados11;

 + Assegurar a manutenção no emprego das pessoas dos 55 aos 65 anos;

 + Assegurar a manutenção no domicílio e a assistência a pessoas idosas dependentes.

Não há dúvida de que o modelo social europeu e a segurança social obrigam a que os trabalhadores 
no ativo suportem o custo das reformas dos idosos. Mas também poderia refletir-se sobre como 
estes últimos podem “contribuir de forma equitativa para a construção de uma sociedade 
sustentável”, por exemplo considerando a transferência de competências dos baby-boomers que 
em breve estarão na reforma para as gerações mais jovens. 

Além disso, entre os desafios aos quais os seniores devem fazer face um pouco por toda a Europa, 
encontra-se um risco acrescido de empobrecimento (sem as ajudas dos Estado, 90% viveriam 
na pobreza, sendo que os nossos sistemas de segurança social deveriam ser profundamente 
repensados a fim de darem resposta aos desafios da atualidade). Constatamos igualmente 
discriminações e desigualdades no que respeita ao acesso ao mercado de trabalho ou ao acesso a 
bens e serviços, maus tratos físicos, emocionais e verbais, desrespeito pelas tomadas de decisões, 
desinteresse pelas suas necessidades específicas ou até a privação das relações afetivas ou 
mesmo de respeito. Neste caso, podemos falar de idadismo12, um conceito que será abordado mais 
adiante neste relatório. 

As tendências europeias parecem ir todas no mesmo sentido. Mas quais são as realidades 
observadas nos três países parceiros do projeto Eat@Home?

 França

A 1 de janeiro de 2020, as pessoas idosas com pelo menos 65 anos representavam 20,5% da 
população, face a 20,1% em 2019 e 19,7% em 2018. As pessoas idosas com 75 anos ou mais 
representam já um em cada dez cidadãos em França. Segundo as estimativas do INSEE, em 2070, 
mais de um cidadão em cada quatro (28,7%) terá 65 anos ou mais, dois em cada quatro cidadãos 
terão entre 20 e 64 anos, enquanto que a população com menos de 20 anos não representará 
mais de 20%. Estes números evidenciam nitidamente o envelhecimento da população que decorre, 
sobretudo, do aumento da esperança média de vida (79,6 anos para os homens e 85,5 para as 
mulheres em 201813), mas também da chegada aos 65 anos dos baby-boomers do pós-guerra14.

O relatório da concertação “Grand âge et autonomie” de Dominique Libault, de 2019, resume estas 
tendências e aponta três principais desafios políticos e sociais em França:

 + Enfrentar a realidade demográfica do aumento do número de pessoas idosas dependentes;

 + Mudar a perspetiva sobre a terceira idade;

 + Fazer evoluir a oferta proposta porque o modelo atual parece estar asfixiado15.

Mais concretamente, a sociedade francesa deve implementar medidas para responder a estes 
desafios, por exemplo, favorecer as deslocações, adaptar os transportes, assegurar a presença 
suficiente de profissionais qualificados, simplificar o sistema de acompanhamento e de cuidados, 
oferecer prestações mais justas ou, ainda, permitir à pessoa idosa que continue a ser um cidadão, 
adaptando o seu quadro de vida às suas fragilidades e apoiando a solidariedade de proximidade 
para evitar o isolamento16. 

10 /  https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/affairessociales_vieillissementconstatsenjeux_0.pdf 
11 / Relativamente à idade da reforma, esta tende a avançar na maioria dos países europeus. Em Portugal, a idade da reforma passou recentemente dos 60 para os 65 anos e poderá chegar 
aos 70. Na Bélgica, a idade da reforma são os 65 anos e passará para os 67 anos até 2030 e isso apesar de o Estado querer atribuir mais importância aos idosos. Em França, a idade legal 
da reforma são os 62 anos, mas só aos 67 anos é que a pessoa tem direito à pensão de reforma por completo. 
12 / https://www.archive.equineteurope.org/IMG/pdf/age_perspective_merged_-_equinet_fr.pdf
13 / https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/mortalite-cause-deces/esperance-vie/
14 / INSEE: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277619?sommaire=4318291#:~:text=Au%201er%20janvier%202020,7%20points%20en%20vingt%20ans
15 / Relatório “Grand âge et autonomie”, Dominique Libault, 2019.
16 / Estes exemplos fazem parte das 175 propostas para reformar a política para a terceira idade do Relatório “Grand âge et autonomie”, Dominique Libault, 2019.
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 Portugal

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), entre 2018 e 2080, a população com mais de 
65 anos em Portugal poderá passar de 2,2 a 3 milhões de pessoas. Tal representa pouco menos 
de um terço da população total. A taxa de envelhecimento poderá mais que duplicar, passando de 
147 para 317 pessoas idosas por cada 100 jovens até 2080. Contudo, calcula-se que o número 
de pessoas idosas atinja o seu valor mais elevado até 2050 e, em seguida, entre numa trajetória 
decrescente.

Em 2018, a esperança média de vida dos portugueses era 78,3 anos para os homens e 84,5 para 
as mulheres17. A idade da reforma passou recentemente dos 60 para os 65 anos e poderá chegar 
aos 70 anos. No espaço de cerca de um século, a idade social de entrada na terceira idade está 
prestes a duplicar, porque o aumento da longevidade implica uma mudança nos limiares da velhice, 
o que tem repercussões em diferentes setores18:

 + Na segurança social, porque implica que os valores das pensões (e outras prestações sociais) 
auferidas sejam ajustados à demografia19 ;

 + Na economia, porque a situação pode tornar-se economicamente insustentável, a menos que o 
crescimento não supere 2,5-3% (algo no qual nem os mais otimistas acreditam)20 ;

 + Nas famílias, que vivem muitas vezes longe geograficamente, em pequenas habitações, com um 
número crescente de pessoas viúvas e divorciadas com uma idade mais avançada, que terão 
mais dificuldades em manter as pessoas idosas no domicílio, em especial as mais dependentes. 
Este é o motivo pelo qual o número de pessoas idosas institucionalizadas tende a aumentar21.

Para responder parcialmente a estes desafios, Portugal comprometeu-se a implementar a 
Estratégia Mundial e o Plano de Ação da OMS para o Envelhecimento Saudável. O país partilha 
igualmente os valores e os objetivos fundamentais da União Europeia, que incluem a promoção do 
envelhecimento ativo e estão refletidos em várias iniciativas, como as propostas de ação da UE que 
visam promover o envelhecimento ativo e saudável, assim como a solidariedade entre gerações.22

À semelhança de outros organismos públicos, o Ministério da Saúde de Portugal, no 
contexto do envelhecimento ativo e saudável, elaborou determinados programas, 
como o “Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas” (2004).

Todavia, é difícil afirmar que Portugal é um país onde existem estruturas políticas, 
jurídicas e sociais que aumentam as possibilidades de uma pessoa envelhecer de 
forma ativa e saudável, enquanto as propostas das políticas públicas necessárias, 

como a proposta do Grupo de Trabalho Interministerial para a Estratégia Nacional para o 
Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025, continuarem nas gavetas.

Neste sentido, as Metas de Saúde constantes do Plano Nacional de Saúde – Revisão e 
Extensão a 202023 examinam as mudanças importantes relativas ao processo de envelhecimento, 
durante o ciclo de vida, até 2025. Os objetivos relativos às pessoas idosas são os seguintes24: 

 + reduzir a mortalidade prematura (<70 anos) para um valor inferior a 20%;

 + aumentar a esperança de vida saudável aos 65 anos de idade em 30%;

17 / https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/europe-pays-developpes/esperance-vie/
18 / Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2014. Dinâmicas demográficas e envelhecimento da população portuguesa. Disponível em: https://www.ffms.pt/upload/docs/dinamicas-
demograficas-e-envelhecimento-da-populac_efe8FbqdjUGZx3LduUIzgg.pdf 
19 / https://www.ffms.pt/FileDownload/c86bfa89-3bb2-46e7-87e0-3c2a34f78284/projeccoes-2030
20 /  https://www.ffms.pt/upload/docs/dinamicas-demograficas-e-envelhecimento-da-populac_efe8FbqdjUGZx3LduUIzgg.pdf
21 / Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2014. Dinâmicas demográficas e envelhecimento da população portuguesa. Disponível em: https://www.ffms.pt/upload/docs/dinamicas-
demograficas-e-envelhecimento-da-populac_efe8FbqdjUGZx3LduUIzgg.pdf
22 / Decisão n.º 940/2011/UE, do Parlamento e do Conselho Europeu, de 14 de setembro de 2011. Disponível em: ENEAS.pdf (sns.gov.pt) 
23 / Portugal, Ministério da Saúde, Direção-Geral de Saúde, 2015
24 / ENEAS.pdf (sns.gov.pt)

"Aumentar a 
esperança de vida 
saudável em 30%

aos 65 anos de idade”
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https://webmail.pourlasolidarite.eu/owa/redir.aspx?C=3shUwTr9NKqSX2j0ZZ6RO4SuRG274giDcIlhtqq0cxD6VbQDRd7YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.ffms.pt%2fupload%2fdocs%2fdinamicas-demograficas-e-envelhecimento-da-populac_efe8FbqdjUGZx3LduUIzgg.pdf
https://www.ffms.pt/FileDownload/c86bfa89-3bb2-46e7-87e0-3c2a34f78284/projeccoes-2030
https://webmail.pourlasolidarite.eu/owa/redir.aspx?C=3shUwTr9NKqSX2j0ZZ6RO4SuRG274giDcIlhtqq0cxD6VbQDRd7YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.ffms.pt%2fupload%2fdocs%2fdinamicas-demograficas-e-envelhecimento-da-populac_efe8FbqdjUGZx3LduUIzgg.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/07/ENEAS.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/07/ENEAS.pdf


 Bélgica

Em 2018, a esperança de vida à nascença na Bélgica situava-se em 83,9 anos para as mulheres 
e 79,4 anos para os homens25. A pirâmide etária em 202026 revela que a Bélgica apresenta uma 
sobrerrepresentação para as idades acima dos 74 anos. De acordo com o Gabinete do Planeamento 
da Bélgica, ao aumento da esperança de vida soma-se o envelhecimento da população. Neste 
cenário em apreço, a proporção das pessoas com mais de 67 anos sobe de 16% em 2018 para 
23% em 207027. As pessoas idosas28 representavam 19,18% da população belga em 2020, mas, 
segundo as previsões, esse número deverá triplicar até 2050.

O aumento da longevidade é o resultado da evolução da sociedade e um importante desafio para 
os próximos anos. O desafio que se coloca à sociedade e aos responsáveis públicos belgas é o 
de criar as melhores condições para que todos possam dar um sentido aos seus anos de vida 
suplementares e participar plenamente na sociedade. Trata-se de cuidar da qualidade de vida dos 
idosos para assegurar que gozam de um quotidiano o mais fácil e feliz possível. 

2.2.  Lutar contra o idadismo,  
uma discriminação desconhecida

Com o aumento da proporção de pessoas idosas na população, há outra problemática que tem 
vindo a assumir uma maior preponderância: o idadismo. O idadismo é o facto de se julgar ou avaliar 
uma pessoa em função da sua idade cronológica. Este fenómeno cultural observa-se em todas as 
estruturas institucionais da sociedade, nos comportamentos de cada pessoa e nas relações entre 
gerações. O idadismo é um obstáculo a um envelhecimento ativo eficaz e as respostas políticas 
dadas parecem ainda insuficientes29. O idadismo é composto por três elementos: os estereótipos, 
os preconceitos e a discriminação de grupos ou pessoas em função da sua idade. A seguir ao 
racismo e ao sexismo, este fenómeno é considerado o terceiro grande “ismo” da sociedade.

O idadismo é, assim, uma forma de discriminação e importa assinalar que o artigo 2.º do Tratado da 
União Europeia estabelece que “A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, 
da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos do 
Homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias.”30. A não discriminação e 
o respeito dos direitos humanos, incluindo os das pessoas idosas, são um dos fundamentos da 
União Europeia. Além disso, o artigo 25.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia “[…] 
reconhece e respeita o direito das pessoas idosas a uma existência condigna e independente e 
à sua participação na vida social e cultural”31.

A plataforma europeia AGE, porta-voz das pessoas idosas ao nível da União Europeia, identificou 
12 domínios de ação onde a União Europeia deve agir para apoiar o direito das pessoas idosas: a 
participação cívica, a não discriminação, o emprego, a educação e a formação ao longo da vida, 
a coordenação dos sistemas de proteção social, as pensões, a inclusão social, o voluntariado, a 
coordenação dos sistemas de saúde, a investigação e a inovação, o acesso a bens e serviços, e 
os direitos dos consumidores. Relativamente a determinados domínios, as instituições europeias 
estabeleceram um direito vinculativo por via de diretivas e regulamentos (como é o caso do 
acesso ao emprego de pessoas idosas e a não discriminação no mercado de trabalho). Para outros 
domínios, a União Europeia presta orientações e apoio aos Estados-Membros nas suas decisões32.

25 / https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/europe-pays-developpes/esperance-vie/
26 / https://statbel.fgov.be/fr/figures/pyramide-des-ages 
27 /  https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/eclairage-sur-la-panne-de-fecondite-moyen-terme-et-confirmation-du-vieillissement-de-la 
28 / Uma pessoa idosa a nível europeu é um cidadão com 65 anos ou mais.
29 / https://www.archive.equineteurope.org/IMG/pdf/age_perspective_merged_-_equinet_fr.pdf
30 /  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0002.02/DOC_1&format=PDF 
31 / https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf 
32 / https://www.age-platform.eu/sites/default/files/ASCE_leaflet_final.pdf 
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https://statbel.fgov.be/fr/figures/pyramide-des-ages
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/eclairage-sur-la-panne-de-fecondite-moyen-terme-et-confirmation-du-vieillissement-de-la
https://www.archive.equineteurope.org/IMG/pdf/age_perspective_merged_-_equinet_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/ASCE_leaflet_final.pdf


A União Europeia desempenha igualmente um papel importante na sensibilização para a luta 
contra o idadismo. Por este motivo, o ano de 2012 foi o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo 
e da Solidariedade entre as Gerações. Além disso, a Europa apoia igualmente projetos como o 
estudo “ELDERLY STEREOTYPES (Nice but incompetent? The elderly stereotype in Europe)” 
que examinou, entre 2011 e 2015, “os elementos contextuais e pessoais na origem de atitudes 
relativas à idade, assim como a experiência do envelhecimento por parte das pessoas idosas”33.

De qualquer forma, são sobretudo os Estados-Membros que podem realmente agir e combater 
o idadismo, sobretudo através dos seus organismos de promoção da igualdade de tratamento. 
Vejamos o que se faz nos 3 países parceiros do projeto. 

 França

LO envelhecimento pode ser segmentado em diferentes etapas. O relatório entregue ao Primeiro-
Ministro francês sobre a adaptação da sociedade ao envelhecimento, em 2013,34 identificava 3 
estágios:

 + Da reforma aos 70/75 anos, quando a única alteração é o fim da atividade profissional.

 + A idade quando o ritmo de vida abranda, os acidentes ou as quedas multiplicam-se, as doenças 
aparecem. É o momento de adaptar a sua habitação, ambiente e vida social.

 + Por fim, a idade da perda de autonomia que implica adaptações mais pesadas ao estilo de vida ou 
até mesmo a entrada num estabelecimento ou alojamento coletivo.

Em cada um destes estágios, as pessoas idosas podem ser objeto de idadismo. Em 2009, 
Valérian Boudjemadi avançou com uma definição esclarecedora do idadismo definindo-o como o 
“mecanismo psicossocial desenvolvido pela perceção consciente ou inconsciente das qualidades 
intrínsecas de uma pessoa (ou de um grupo) em relação à sua idade. O processo que se subentende 
atua de maneira implícita e/ou explícita e expressa-se de maneira individual ou coletiva por 
intermédio de comportamentos discriminatórios, estereótipos e preconceitos que podem ser 
positivos, mas que, de um modo mais geral, são negativos.”35 Em França, tal como o racismo ou o 
sexismo, o idadismo é considerado uma discriminação passível de ações penais36. 

O Observatório do Idadismo, criado em França em 2008 que reúne associações, meios de 
comunicação social, investigadores e personalidades para refletir sobre este desafio, avançou 
com algumas ideias de ações para combater o idadismo e as suas discriminações, entre as 
quais: realizar campanhas de comunicação, publicar testemunhos, divulgar os números ou ainda 
empreender uma política educativa positiva e compreensiva sobre a terceira idade. Educar sobre 
o envelhecimento é também recordar que muitas pessoas vivem em boas condições de saúde e 
podem ainda ter inúmeras atividades gratificantes e enriquecedoras apesar do avançar da idade. 

33 / https://cordis.europa.eu/article/id/151273-how-can-we-combat-ageism/fr 
34 /  https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/adaptation-de-la-societe-au-vieillissement-de-la 
35 / “L’Âgisme : Etude de la nature, des théories explicatives et des mesures directes et indirectes d’un phénomène psychosocial”, Valérian Boudjemadi, 2009.
36 / Os artigos 225-1 a 225-4 do Código Penal descrevem pormenorizadamente a penalização do idadismo quando se trata de uma discriminação baseada na idade relacionada com: o 
consumo de um bem ou serviço; o exercício de uma atividade económica; ou o mercado de trabalho e estágios. 
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https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/adaptation-de-la-societe-au-vieillissement-de-la
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_p%C3%A9nal_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_(activit%C3%A9_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_travail


 Portugal

Segundo o relatório do Eurobarómetro sobre o Envelhecimento Ativo37, em 2012, 20% dos 
portugueses acreditava que as pessoas com 55 ou mais anos eram vistas de forma negativa, o 
que denota a presença de estereótipos em relação ao envelhecimento na nossa sociedade. Por 
outro lado, 14% dos inquiridos referiu ter sido vítima de discriminação ou ter testemunhado, no 
local de trabalho, discriminação com base na idade nos dois anos anteriores, o que, apesar de ser 
um número inferior à média da União Europeia (20%), demonstra outra das facetas do idadismo38.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) reconhece que todas as pessoas gozam 
dos mesmos direitos e liberdades. A Constituição da República Portuguesa (CRP), no número 1 
do artigo 13.º estabelece igualmente que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são 
iguais perante a lei39. No que concerne especificamente às s pessoas idosas, o artigo 72.º da CRP, 
na secção “terceira idade”, estipula que “As pessoas idosas têm direito à segurança económica 
e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia 
pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social.”40. Contudo, nenhuma 
destas leis proíbe expressamente a discriminação baseada na idade41.

 Bélgica 

A visão atual do envelhecimento na Bélgica é sobretudo negativa, manchada pelo fenómeno do 
idadismo. A Unia, uma organização de luta contra as discriminações, publicou em 2012 um trabalho 
intitulado “Trop jeunes? Trop vieux?”42 onde se pode ler: “No trabalho somos rapidamente rotulados 
de “velhos”, com todos os defeitos que tal pressupõe: capacidades de adaptação e capacidades 
cognitivas reduzidas, problemas de saúde, lentidão... Mas o ser jovem implica também um 
conjunto de estereótipos: falta de experiência e disciplina, arrogância, menor lealdade para 
com a entidade empregadora, etc.”. Porém, presentemente, na Bélgica, não há qualquer política que 
descreva ou atue contra o idadismo, bem longe disso. 

Um projeto de lei datado de 2020 que prevê o reembolso dos cuidados psicológicos de primeira 
linha (até um máximo de oito consultas) para todas as pessoas que sofram de um “problema mental 
corrente” foi controverso, porque o mecanismo será reservado às pessoas dos 18 aos 65 anos. O 
motivo invocado pelo governo foi que o envelope orçamental é limitado pelo que é preciso escolher 
bem43 uma categoria da população. Mas desde abril de 2000 a legislação evoluiu. Para contribuir para 
a redução do impacto psicológico da crise da Covid-19, o reembolso das consultas de psicologia de 
primeira linha foi alargado a todas as faixas etárias a partir de 2 de abril. Assim, este reembolso também 
abrange as pessoas maiores de 65 anos. Numa primeira fase, este reembolso alargado é válido até 31 
de dezembro de 2020.

Entre as iniciativas concretas, mas ainda muito pontuais, temos o exemplo do município da região de 
Bruxelas que publica periodicamente a revista “Amour et Sagesse”, uma revista escrita por e para os 
“velhos” que quebra os estereótipos e dá a palavra a este público pouco ouvido.

Podemos referir igualmente a existência de iniciativas mediáticas dos cidadãos como:

 + o Gang des Vieux en Colère, um movimento independente de cidadãos que luta para que as gerações 
futuras possam envelhecer com dignidade tendo um montante de pensão de reforma mínimo 
garantido, assim como acesso decente e igual aos cuidados de saúde para todas as mulheres tal 
como para todos os homens, mas que também combate toda a discriminação relacionada com a 
idade; 

 + a associação Espace Seniors que criou a hashtag #LaisseLesRidesTranquilles para lutar contra o 
idadismo, uma campanha com a qual a associação pretende desconstruir o idadismo predominante. 
Segundo essa associação: “as pessoas idosas têm o seu lugar na nossa sociedade, contribuem 
com algo de positivo e, por isso, devemos inclui-las na sociedade.”;

 + la sociedade belga de geriatria que se juntou à campanha internacional #OldLivesMatter de luta 
contra o idadismo.

37 /  https://www.beswic.be/fr/recherches/eurobarometre-sur-le-vieillissement-actif-commission-europeenne-ue-2011 
38 / RelatorioPortugalMaisVelho.pdf (apav.pt)
39 / RelatorioPortugalMaisVelho.pdf (apav.pt)
40 / ENEAS.pdf (sns.gov.pt)
41 / ENEAS.pdf (sns.gov.pt) 
42 / https://www.unia.be/fr/sensibilisation-et-prevention/campagnes/trop-jeune-trop-vieux 
43 / Não se usa o termo “eliminar” na linguagem administrativo-política.
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https://www.beswic.be/fr/recherches/eurobarometre-sur-le-vieillissement-actif-commission-europeenne-ue-2011
https://www.apav.pt/publiproj/images/yootheme/PDF/RelatorioPortugalMaisVelho.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/07/ENEAS.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/07/ENEAS.pdf
https://www.unia.be/fr/sensibilisation-et-prevention/campagnes/trop-jeune-trop-vieux


2.3. As políticas de manutenção no domicílio 
como um desafio do envelhecimento 
ativo

As políticas de manutenção no domicílio são incentivadas pela União Europeia porque concorrem 
para o objetivo comum do envelhecimento ativo da população europeia. Contudo, estas prioridades 
políticas são da competência dos Estados-Membros.

A manutenção no domicílio das pessoas idosas depende, então, dos serviços de assistência 
disponíveis. Mas também, como veremos mais adiante, de sistemas de assistência informais 
colocados em prática no seio das famílias e comunidades.

Relativamente aos serviços de assistência às pessoas ou serviços de proximidade, são definidos 
a nível europeu como “serviços que, baseados numa proximidade territorial e/ou relacional, 
atendem às necessidades, coletivas ou individuais, novas ou insuficientemente satisfeitas”. 
Uma Comunicação da Comissão Europeia de 200644 considera estes serviços como “uma ajuda 
personalizada para facilitar a inclusão das pessoas na sociedade e garantir a realização dos 
seus direitos fundamentais”45. 

Os serviços de assistência a pessoas dependem das políticas de emprego e inclusão social em 
vigor nos Estados-Membros. São financiados por recursos públicos e privados e, sobretudo, devem 
complementar e apoiar o papel das famílias46. Em última análise, não são as famílias e as redes 
de apoio informal que acabam por apoiar o papel do Estado? Vejamos o que se faz nos 3 países 
parceiros do projeto. 

 França

Segundo o INSEE, existem 2,5 milhões de seniores com perda de autonomia, ou seja, 15,3% das 
pessoas com 60 anos ou mais. Se as tendências demográficas e a melhoria do estado de saúde se 
materializam, a França terá 4 milhões de seniores com perda de autonomia em 2050, ou seja, 16% 
dos seniores47.

De referir que as políticas públicas integraram o desafio do envelhecimento desde 1990. Em 1997, 
foi criada a prestação específica de dependência, substituída pela Allocation Personnalisée à 
l'Autonomie (APA) a 1 de janeiro de 2002. A APA é um auxílio financeiro atribuído às pessoas com 
pelo menos 60 anos que, apesar dos cuidados que recebem, necessitam de ajuda na realização de 
atividades básicas da vida quotidiana ou requerem uma vigilância particular.48

Porém, é a lei relativa à adaptação da sociedade ao envelhecimento49 de 2015 que constitui um 
ponto de viragem na resposta da França a estes desafios e recomenda claramente que se melhore 
e facilite o quotidiano das pessoas idosas e das pessoas ao seu redor. Esta lei articula-se em torno 
de 5 eixos principais:

 + Uma política global orientada para a autonomia. Todas as políticas públicas são mobilizadas 
para dotar as pessoas idosas dos meios para que possam ser agentes do seu percurso, permitindo 
antecipar os principais fatores de risco de perda de autonomia (para melhor combater os mesmos) 
e assegurando-lhes um acompanhamento de qualidade.

 + O direito ao descanso. O estatuto de “cuidador familiar” é reconhecido e foi criado o “direito ao 
descanso” para dar ao cuidador os meios para repousar.

 + Uma ação de proximidade. A lei propõe reembolsar na íntegra as despesas novas previstas pela 
lei (como com a reforma da APA).

 + Uma reforma da justiça social. As desigualdades são combatidas graças à Allocation 
Personnalisée d’Autonomie - APA).

 + Um financiamento ambicioso e responsável. As pessoas idosas são convidadas a participar 
na definição das políticas locais em matéria de autonomia graças, principalmente, à criação do 
conselho departamental da cidadania e autonomia50.

44 / https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006DC0177 
45 / https://www.ess-europe.eu/sites/default/files/publications/files/etude_services_a_la_personne_fr.pdf 
46 /  https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/affairessociales_vieillissementconstatsenjeux_0.pdf 
47 / https://www.insee.fr/fr/statistiques/4196949#documentation
48 / A APA permite designadamente: uma melhor cobertura das necessidades, uma participação financeira reduzida por parte dos utentes, um apoio reforçado às pessoas mais 
dependentes, a supressão de todas as despesas a cargo dos utentes para aqueles que beneficiam da Allocation Personnalisée de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA).
49 / A lei n.º 2015-1776 de 28 de dezembro de 2015
50 /  https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/accompagnement-des-personnes-agees/article/loi-relative-a-l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement
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O Conselho Superior da Família, Infância e Idade (HCFEA) faz as mesmas observações no seu 
relatório de 2018 sobre o apoio à autonomia das pessoas idosas no horizonte 2030 e realça 
quatro desafios principais em termos de políticas de manutenção no domicílio:

 + o importante papel da prevenção para evitar o desenvolvimento de doenças crónicas, cujo 
impacto pode ser relevante em termos de limitações funcionais;

 + as necessidades de consolidação dos percursos e de coordenação dos atores tanto do 
domínio dos cuidados como do domínio médico-social;

 + o perfil das pessoas idosas em matéria de consumo de medicamentos e recurso à 
hospitalização;

 + a questão da disponibilidade dos recursos disponíveis no terreno e o conhecimento dos 
mesmos.51

Contudo, segundo este mesmo relatório, a política de manutenção no domicílio ainda é 
insuficiente e assim deve conjugar várias ações para dar resposta às dificuldades encontradas:

 + uma gestão mais ambiciosa da APA a fim de reduzir as disparidades observadas entre 
departamentos;

 + um melhor acompanhamento e um financiamento adequado das ajudas técnicas;

 + maior simplicidade e criatividade para a adaptação da habitação e do alojamento;

 + uma reforma profunda do setor dos serviços de apoio domiciliário, mediante a renovação do 
seu modelo e a valorização dos seus profissionais;

 + a consolidação do apoio aos cuidadores, permitindo uma proximidade geográfica entre as 
pessoas com perda de autonomia e os cuidadores, dando formação a estes últimos;

 + apoio ao desenvolvimento do acolhimento temporário, reestruturando, dinamizando e 
valorizando a oferta de acolhimento temporário.52

51 / “Le soutien à l’autonomie des personnes âgées à l’horizon 2030”, Conselho Superior da Família, Infância e Idade, 2018.
52 / “Le soutien à l’autonomie des personnes âgées à l’horizon 2030”, Conselho Superior da Família, Infância e Idade, 2018.
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 Portugal 

Em Portugal, o despacho normativo n.º 62/99 de 12 de novembro de 1999 estabelece as normas 
que regulam as condições de implantação, localização, instalação e funcionamento dos serviços 
de apoio domiciliário53. Porém, estas normas revelaram-se desajustadas. 

Hoje em dia, a sociedade está em constante evolução, em particular ao nível da organização 
familiar e da solidariedade entre gerações e solidariedade social. Por este motivo, é importante 
zelar para que os cidadãos tenham acesso a serviços cada vez mais especializados que atendam 
às suas necessidades. Assim, o XIX Governo Constitucional e o Programa de Emergência Social 
(PES) avançaram com a modificação e simplificação da legislação em vigor (despacho normativo 
n.º 66/99 de 12 de novembro de 1999) a fim de adaptá-lo à realidade nacional, maximizando o 
potencial de intervenção do serviço de apoio domiciliário, assegurando a inclusão das necessidades 
das pessoas idosas e da sua família e tendo como fio condutor o reconhecimento do valor da 
dignidade humana. O objetivo é incidir na equidade do acesso a cuidados flexíveis, transitórios ou 
de longa duração e, ainda, da promoção de famílias mais inclusivas e qualificadas para a prestação 
dos cuidados, garantindo condições para a permanência das pessoas no seu ambiente familiar.

Na portaria n.º 38/201354, que ainda está em vigor hoje em dia e que se espera que continue 
nos próximos anos, o conceito de serviço de apoio domiciliário é definido e os seus objetivos são 
fixados, a saber:

 + melhorar a qualidade de vida das pessoas e famílias;

 + contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;

 + contribuir para a permanência dos utentes no seu meio habitual de vida;

 + promover estratégias de desenvolvimento da autonomia; 

 + prestar os cuidados adequados às necessidades dos utentes;

 + facilitar o acesso a serviços da comunidade;

 + reforçar as competências e capacidades das famílias e de outros cuidadores.

Além disso esta portaria, aborda o conjunto de cuidados e serviços que podem ser prestados e 
em que condições. São ainda definidos os princípios de ação, assim como a obrigação 
de criar um processo individual e de estabelecer um contrato de prestação de serviços. 
É igualmente obrigatório que o diretor técnico do serviço tenha formação superior nas 
áreas das ciências sociais e do comportamento, saúde ou serviços sociais. São definidas 
as obrigações relativas às características, áreas funcionais, localização do edifício onde 
funcionam os serviços (inserido na comunidade de modo a garantir a acessibilidade), as 
normas de avaliação e inspeção do serviço de apoio domiciliário. 

Portugal apoia os cuidados domiciliários mediante a aplicação de um manual de boas 
práticas elaborado pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) e pela 
criação de acordos de cooperação em matéria de segurança social com instituições sociais que 
prestam esse tipo de serviço (circular n.º 5)55.

Além disso, o Instituto da Segurança Social, conjuntamente com o Programa Operacional de 
Assistência Técnica do Fundo Social Europeu e o Governo da República Portuguesa criaram o 
manual de processos-chave do serviço de apoio domiciliário56, assim como o modelo de avaliação 
da qualidade desses serviços.

53 /  https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/682830/details/normal?types=SERIEI&numero=62%2F99&tipo=%22Despacho+Normativo%22 
54 / https://data.dre.pt/application/conteudo/258278 
55 /  http://www.seg-social.pt/documents/10152/9346727/COT_5_2014.pdf/b067afb9-5247-4ce1-8647-86c1296009cf 
56 /  http://www.seg-social.pt/documents/10152/13866/gqrs_apoio_domiciliario_processos-chave/70fb69dd-708c-4318-96be-fdd98513da3f 
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https://data.dre.pt/application/conteudo/258278
http://www.seg-social.pt/documents/10152/9346727/COT_5_2014.pdf/b067afb9-5247-4ce1-8647-86c1296009cf
http://www.seg-social.pt/documents/10152/13866/gqrs_apoio_domiciliario_processos-chave/70fb69dd-708c-4318-96be-fdd98513da3f


 Bélgica

As autoridades belgas regionais compreenderam o que está em jogo com o envelhecimento e a 
manutenção no domicílio, que agora fazem parte de declarações políticas governamentais.

A Declaração de Política Geral Comum ao Governo da Região de Bruxelas-Capital e ao Colégio 
da Commission Communautaire Commune (Legislatura 2019-2024)57, menciona que “o Governo 
garantirá desde já a qualquer pessoa com perda de autonomia uma oferta de serviços e 
cuidados disponíveis e acessíveis, permitindo-lhe manter essa autonomia tanto tempo 
quanto possível. Para esse efeito, implementará e disseminará um modelo integrado de ajuda 
e cuidados de proximidade, por bairro, visando a manutenção no domicílio das pessoas com 
perda de autonomia”. O Governo pretende oferecer as seguintes garantias aos beneficiários:

 + qualidade da formação do pessoal que intervém ao domicílio;

 + proporcionalidade: o leque de serviços prestados deve estar adaptado ao grau de dependência da 
pessoa e à sua evolução no tempo;

 + pluralismo: deverá ser possível uma certa diversidade institucional (setor público, organizações 
sem fins lucrativos, pequenas associações, etc.);

 + perspetiva global: é necessária uma abordagem global às necessidades da pessoa (integrar as 
ajudas, os cuidados, os laços), assim como é necessário ter em conta os cuidadores familiares, os 
vizinhos, os “pares cuidadores”, etc.;

 + acessibilidade: há que garantir a acessibilidade financeira, física (por bairro) e social (coordenação, 
orientação independente).

A Declaração de Política Geral Comum ao Governo da Região da Valónia (Legislatura 2019-2024)58 
refere que o Governo envidará todos os esforços para que a Valónia seja uma terra onde os 
seniores possam levar uma vida gratificante. O Governo dará prioridade à manutenção no domicílio 
das pessoas com perda de autonomia que assim o desejem. Nesse sentido, o Governo ampliará 
os serviços de ajuda e de cuidados domiciliários, assim como aumentará a visibilidade dos centros 
de coordenação de cuidados e de ajuda domiciliária, nomeadamente para permitir que as pessoas 
com falta de autonomia continuem a viver nas suas casas, se for esse o seu desejo, tornando essa 
oferta acessível do ponto de vista financeiro. 

Para tal, as atividades de apoio domiciliário (assistência familiar, serviços domésticos, serviços de 
enfermagem ao domicílio) serão apoiadas para fazer face à escassez e às crescentes necessidades. 
Neste âmbito, será concretizado o estatuto de trabalhador para os cuidadores familiares e 
prestadores de cuidados ao domicílio.

57 / http://www.parlement.brussels/texte-de-la-declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-bruxellois/ 
58 / https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf 
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3. 
O cuidador  
familiar, imagem  
da solidariedade
////////////////////////////

O envelhecimento da população, a evolução das diferentes estruturas familiares, a 
emancipação das mulheres no mercado laboral, entre outros aspetos, fazem com 
que se questione e considere cada vez mais o lugar dos cuidadores na Europa59. 

De acordo com Serge Guérin, sociólogo e especialista em questões relacionadas com o 
envelhecimento, é a solidariedade entre gerações que permitirá fazer face ao problema da 
dependência das pessoas idosas. Esta opinião contraria a ideia ainda bem enraizada na sociedade 

segundo a qual existiria um conflito latente entre gerações. Por exemplo, em França, 
uma em cada duas pessoas já foi confrontada com um problema de perda de autonomia 
de um familiar e a família é muitas vezes considerada como um refúgio porque, em 90% 
dos casos, é junto desta que encontramos ajuda quando nos tornamos dependentes.60 
“Quando perguntamos aos franceses o que é que vai mal no seu país, apenas 6% 
dos inquiridos invocam os conflitos entre gerações, o que é revelador. As relações 
entre gerações são o quotidiano basilar: o da família. “61

A este respeito, em 2007, a Comissão Europeia publicou uma Comunicação “Promover 
a solidariedade entre gerações”62, ou seja, um texto não vinculativo da esfera do 
chamado soft law63 europeu, que apontava a necessidade de implementar medidas 
de “conciliação” entre gerações, nomeadamente quanto à compensação dos custos 
incorridos, a implementação de serviços de apoio e a organização das condições de 

trabalho e emprego. Mais recentemente, em 2020, o Parlamento Europeu lançou um debate 
aberto sobre o tema da solidariedade entre gerações64.

De facto, segundo a COFACE, os cuidadores representam realmente uma “mão de obra invisível” na 
Europa. Contribuem indiretamente para a economia porque asseguram um trabalho considerável 
que representaria entre 40 e 90% do custo total dos cuidados de longa duração. Na verdade, 80% 
das atividades relacionadas com os cuidados são realizadas por cuidadores informais65.

59 / COFACE Europe, “Être aidant en Europe aujourd’hui : étude sur les besoins et les défis rencontrés par les aidants familiaux en Europe”, 2017.
60 / “Sur la question de la dépendance, la société bouge plus vite que l’Etat”, Le Monde, 2017
61 / “Sur la question de la dépendance, la société bouge plus vite que l’Etat”, Le Monde, 2017.
62 / https://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/docs/com_2007_0244_fr.pdf 
63 / Disposições normativas facultativas.
64 /  https://www.age-platform.eu/policy-work/news/launch-european-parliament-interest-group-solidarity-between-generations 
65 / COFACE Europe, “Être aidant en Europe aujourd’hui : étude sur les besoins et les défis rencontrés par les aidants familiaux en Europe”, 2017.
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3.1.  Uma questão de definição(ões) mais ou 
menos enquadrada legalmente 

Em 2007, a rede COFACE publicou a Carta Europeia 
para Cuidadores Familiares. O objetivo da carta 
é iniciar o debate sobre o lugar dos cuidadores 
na Europa (da mesma forma que qualquer outro 
cidadão) e de reconhecer os seus direitos, incluindo 
o seu reconhecimento social. O interessante 
da Carta é que considera as necessidades dos 
cuidadores independentemente da razão pela qual 
devem cuidar de uma pessoa terceira (deficiência, 
idade, doença, acidente, etc.)66. 

Os cuidadores fazem parte das atividades de 
prestação de cuidados que são “o conjunto 
de práticas que concorrem para acompanhar 
direta ou indiretamente uma pessoa na sua vida. 
Podem tratar-se de cadeias de cuidados de 
saúde, solidariedades familiares e de amizade, 
atenção de proximidade ou ainda o envolvimento 
da sociedade”. Uma questão central suscitada 
por este conceito é a articulação entre a ajuda 
informal, a ajuda formal e a intervenção pública. 
O lugar dos cuidadores depende das políticas em 
matéria de família dos Estados-Membros. A União 
Europeia tenta atuar ao nível da conciliação da vida 

profissional e privada, assim como das políticas de igualdade e oportunidades67.

Em 2019, o 9.º princípio do Capítulo II do Pilar Europeu dos Direitos Sociais68 relativo ao equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada, estabeleceu que “Os trabalhadores com filhos e 
familiares dependentes têm o direito a beneficiar de licenças adequadas, de regimes de 
trabalho flexíveis e aceder a serviços de acolhimento. Mulheres e homens devem beneficiar 
da igualdade de acesso a licenças especiais para cumprirem as suas responsabilidades 
familiares, devendo ser incentivados a utilizá-las de forma equilibrada”. Para tal, o Pilar prevê 
revogar a diretiva 2010/18/UE por uma diretiva relativa ao equilíbrio entre a vida profissional e 
a vida privada dos pais e cuidadores.69 Sendo um texto juridicamente vinculativo, essa diretiva 
deve ser transposta para as legislações nacionais e terá um impacto na figura dos cuidadores 
pois estabelece requisitos mínimos em termos de licença de cuidador (5 dias úteis por ano) que 
define da seguinte forma: “dispensa de trabalho dos trabalhadores para prestarem cuidados 
pessoais ou apoio a um familiar, ou a uma pessoa que viva no mesmo agregado familiar que o 
trabalhador e que necessite de cuidados ou apoio significativos por razões médicas graves, tal 
como definido por cada Estado-Membro”. Essa diretiva estabelece também a necessidade de 
propor adaptações ao regime de trabalho dos cuidadores, protegê-los do despedimento abusivo e 
encorajar os Estados-Membros a criar ajuda financeira.

Entre as pessoas ajudadas constam os seniores com perda de autonomia que são o foco do 
projeto Eat@Home, mas também as pessoas portadoras de deficiência70 ou que apresentem 
problemas de saúde mental, pessoas com doenças crónicas ou que sofram de dependências. 

66 / http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2017/01/COFACE-Disability-CharterFR.pdf 
67 /  https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/affairessociales_vieillissementconstatsenjeux_0.pdf 
68 /  https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr 
69 / https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158 
70 / A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi ratificada pela União Europeia e por 27 dos seus Estados-Membros. Trata-se de um tratado 
internacional relativo aos direitos humanos que protege precisamente os direitos das pessoas com deficiência e das suas famílias. Existe ainda a Estratégia Europeia para a Deficiência 
2010-2020 que encoraja o apoio aos cuidadores mas sem especificar a natureza desse apoio. Porém, estes textos abordam a questão dos cuidadores sobre a perspetiva das pessoas 
portadoras de deficiência, mas sem se debruçarem diretamente sobre os cuidadores dos seniores que é o tema do projeto Eat@Home.
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São utilizados diferentes termos para definir os cuidadores na Europa francófona: cuidador familiar, 
cuidador próximo ou ainda cuidador informal. Segundo a COFACE, um cuidador é “uma pessoa 
que, fora do âmbito do exercício de uma atividade profissional, ajuda a título principal, parcial 
ou totalmente, uma pessoa do seu meio familiar que tem necessidades de ajuda/apoio devido 
a uma deficiência. Esta ajuda/apoio pode ser assegurado de forma permanente ou temporária 
e assumir diversas formas, designadamente, cuidados, acompanhamento na educação e vida 
social, formalidades administrativas, deslocações, coordenação, apoio psicológico ou atividades 
domésticas”71. Numa definição que é, simultaneamente, mais curta e abrangente72 a rede COFACE 
define igualmente os cuidadores da seguinte forma: “O cuidador próximo ou cuidador familiar é um 
homem ou mulher, a título não profissional, que, por defeito ou por escolha, ajuda uma pessoa 
dependente do seu meio familiar”73.  

O relatório de Dominique Gillot, “Préserver nos aidants, une responsabilité nationale”, publicado em 
junho de 2018, reúne o conjunto de conhecimentos atuais sobre os cuidadores em França. Para 
começar, o Presidente do Conselho Nacional Consultivo das Pessoas com Deficiência recorda 
a complexidade do tema dos cuidadores na medida em que essa população abarca realidades 
heterogéneas. Contudo, não obstante as diferenças que o relatório enuncia, é necessário relembrar 
os elementos comuns que muitas vezes unem os cuidadores: a “exclusão profissional progressiva”, 
a "ruptura profissional” ligada em parte ao “desconhecimento das entidades empregadoras”, o 
isolamento, os problemas de saúde física e mental, o stress desmesurado, a sobrecarga mental, a 
exaustão ou até mesmo um esgotamento completo.74 

Hoje em dia, a noção de cuidador já faz parte do vocabulário corrente e uma primeira definição oficial 
do termo foi inscrita em 2015 na Lei de Adaptação da Sociedade ao Envelhecimento (Lei ASV) que 
introduziu verdadeiramente a noção de cuidador no regime jurídico: “deve ser considerado como 
cuidador familiar de uma pessoa idosa o seu cônjuge, o unido de facto, o seu parceiro, um 
progenitor ou companheiro, definidos como cuidadores familiares, ou uma pessoa que coabite 
com a pessoa cuidada ou tenha com ela laços estreitos e estáveis, que a ajuda, de maneira 
regular e frequente, fora do âmbito do exercício de uma atividade profissional, a realizar a 
totalidade ou parte dos atos ou atividades da vida quotidiana”. A Lei ASV também instituiu o direito 
ao descanso75 para o “cuidador familiar” encarregue de uma pessoa idosa com perda de autonomia76. 
Este reconhecimento jurídico inscreve-se num percurso lento e sinuoso que continua hoje em dias 
nos textos jurídicos77.

Graças ao reconhecimento do estatuto pela lei78, o cuidador pode beneficiar de ajudas, sejam 
financeiras (por exemplo o direito ao descanso e ao financiamento desse tempo de descanso ou ainda 
o direito ao estatuto de trabalhador assalariado com remuneração em determinadas condições79) 
sejam não financeiras (como o direito à licença de solidariedade e de apoio familiar para se ausentar 
do seu trabalho ou o direito à formação). Mais precisamente, de acordo com o relatório Gillot, 
“distinguem-se diferentes estatutos de cuidador, sendo que, geralmente, o cuidador é voluntário”80 
no direito francês. Pode, em certos casos, ser contratado pela pessoa cuidada, logo gozando 
dos mesmos direitos dos trabalhadores assalariados. Em determinados casos, quando renuncia 
totalmente ou parcialmente ao seu emprego, o cuidador pode ser indemnizado, em diferentes 
condições em função do estatuto da pessoa cuidada. Estas diferenças subtis dependem em parte 
de uma relação de união ou parentesco que exista entre o cuidador e a pessoa cuidada. Por exemplo: 
um filho de pais na velhice com perda de autonomia e no fim de vida; um cônjuge que acompanha o 
seu cônjuge, companheiro com uma deficiência, doença crónica ou doença incapacitante.81

71 / COFACE Europe, “Être aidant en Europe aujourd’hui : étude sur les besoins et les défis rencontrés par les aidants familiaux en Europe”, 2017, página 4.
72 / Uma definição mais lata permite uma abordagem flexível que tem em conta os diferentes casos possíveis.
73 / COFACE Europe, “Être aidant en Europe aujourd’hui : étude sur les besoins et les défis rencontrés par les aidants familiaux en Europe”, 2017, página 10.
74 / “Préserver nos aidants: une responsabilité nationale”, Dominique Gillot, presidente do CNCPH (Conselho Nacional Consultivo das Pessoas com Deficiência).
75 / O direito ao descanso reveste-se de uma importância essencial para: permitir que os cuidadores disponham de tempo para eles enquanto o seu ente querido fica ao cuidado de outra 
pessoa; preservar a sua vida profissional e pessoal; limitar os riscos de conflito com a pessoa próxima acompanhada; e estabelecer alguma distância face ao seu papel de cuidador. Entre 
as ditas soluções disponíveis de descanso, pode referir-se especialmente: 1) As estruturas de acolhimento das pessoas doentes, em situação de incapacidade ou dependência que podem 
acolher a pessoa acompanhada durante um período de tempo determinado para aliviar temporariamente o cuidador; 2) As estruturas de serviços domiciliários e os serviços de saúde 
ao domicílio (hospitalização domiciliária, cuidados domiciliários); 3) As estruturas que oferecem aos cuidadores informações, apoio, formações e momentos de partilha de experiências.
76 / “Préserver nos aidants: une responsabilité nationale”, Dominique Gillot, presidente do CNCPH (Conselho Nacional Consultivo das Pessoas com Deficiência).
77 / “Préserver nos aidants: une responsabilité nationale”, Dominique Gillot, presidente do CNCPH (Conselho Nacional Consultivo das Pessoas com Deficiência).
78 / Em França, um cuidador não goza de estatuto jurídico no sentido estrito, ao contrário por exemplo da tutela (medida jurídica de proteção de uma pessoa maior se esta deixar de ser 
considerada capaz de defender os seus próprios interesses) ou da pessoa de confiança (pessoa designada para assistir e acompanhar uma pessoa nas suas diligências de saúde). Em 
contrapartida, um cuidador pode exercer uma tutela e/ou ser a pessoa de confiança do próximo acompanhado, mas estes três papéis não estão obrigatoriamente associados.
79 / O direito ao estatuto de trabalhador assalariado e à remuneração por parte do cuidador familiar está acessível desde que a pessoa acompanhada tenha direito à Prestação de 
Compensação por Deficiência (PCH) ou à APA e que não exista qualquer relação marital ou contrato de união de facto entre o cuidador e a pessoa cuidada. 
80 / “Préserver nos aidants: une responsabilité nationale”, Dominique Gillot, Presidente do CNCPH (Conselho Nacional Consultivo das Pessoas com Deficiência), p.8
81 / “Préserver nos aidants: une responsabilité nationale”, Dominique Gillot, presidente do CNCPH (Conselho Nacional Consultivo das Pessoas com Deficiência)
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Em Portugal, o Decreto-Lei 241/1999 do Ministério do Trabalho e da Solidariedade define o 
estatuto legal e profissional do ajudante de ação direta (ajudante). Este decreto define as funções 
e as características da profissão de ajudante de ação direta atribuindo-lhe funções de trabalho 
direto com pessoas idosas, individualmente ou em grupo, com vista ao seu bem-estar82. 

Paralelamente à ajuda direta, existe em Portugal desde setembro de 2019 o estatuto legal do 
cuidador informal83, o qual rege os direitos e os deveres do cuidador e da pessoa cuidada. O 
estatuto do cuidador informal explicita, entre outras medidas, um subsídio de apoio aos cuidadores, 
o descanso a que têm direito e medidas específicas relativamente à sua carreira contributiva. 
Segundo este estatuto, o cuidador informal é o cônjuge, unido de facto ou parente afim até ao 
4.º grau da pessoa cuidada, que acompanha e cuida de forma permanente, que com ela vive em 
comunhão de habitação e que não aufere qualquer remuneração de atividade profissional ou pelos 
cuidados que presta à pessoa. Constatamos então que a visão do cuidador informal é muito mais 
circunscrita em Portugal do que noutros países, nos quais uma relação de parentesco nem sempre 
é necessária para o estatuto do cuidador. 

Embora o estatuto do cuidador informal tenha sido legalmente aprovado por decreto-lei, ainda não 
foi aplicado em Portugal...

Na Bélgica, o cuidador conta hoje em dia com uma definição adotada pelos poderes públicos, 
graças às atividades de lobbying da associação sem fins lucrativos Aidants Proches. Esta definição 
é bastante ampla no sentido em que não abarca só as pessoas que vivem sob o mesmo teto, 
mas também os amigos e os vizinhos, designadamente nas zonas rurais. É fundamental ter estas 
pessoas em conta porque desempenham um papel essencial. Os profissionais do setor estão de 
acordo com a inclusão de diferentes dimensões na definição de cuidador familiar: 

Há desde logo a ideia, incluída no próprio termo, de proximidade, de uma relação particular que 
existe entre o cuidador e a pessoa cuidada. Ainda que não seja necessário que as duas pessoas 
sejam da mesma família, a existência de uma relação de confiança é primordial;

A ajuda é prestada a uma pessoa com perda de autonomia; o apoio prestado pelo cuidador deve 
ser necessário no quotidiano da pessoa cuidada;

Esta ajuda é prestada de forma benévola num contexto não profissional. Os motivos para a 
disponibilização do seu tempo e energia são de ordem afetiva, familiar, relacional e/ou solidária; 

Há uma necessidade contínua ou, no mínimo, regular de ajuda. Na opinião de algumas pessoas, é 
precisamente esta dimensão que justifica o reconhecimento desta função de cuidador familiar.

Foram aqui apresentados sucintamente os apoios específicos (mas insuficientes), porém o que é 
que diz a lei belga? Até há pouco tempo, o legislador não reconhecia os cuidadores familiares. Em 
maio de 2014 foi dado um passo importante com a lei relativa ao reconhecimento do cuidador 
familiar que ajuda uma pessoa em situação de grande dependência84. O texto enuncia no seu 
artigo 3 §1 que “o cuidador familiar é a pessoa que presta ajuda e apoio contínuos ou regulares 

a uma pessoa cuidada”, sendo que cada um dos termos é definido no segundo 
artigo da lei. O legislador recupera assim as diferentes dimensões das definições 
que existiam fora do quadro legislativo: a ideia de um apoio e ajuda contínuos e 
regulares, prestados a uma pessoa em situação de grande dependência, para fins 
não profissionais, com o concurso de um profissional e respeitando o projeto de 
vida da pessoa cuidada85. O objetivo do texto é definir as condições que devem ser 
preenchidas por uma pessoa, para que possa ser legalmente reconhecida como um 
cuidador familiar86.  

82 / Decreto-Lei 414/99, 1999-10-15 - DRE
83 / https://dre.pt/home/-/dre/124500714/details/maximized 
84 / http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020061607&table_name=loi 
85 / Para ir mais longe, o artigo 3 §4 da lei prevê igualmente que para se reconhecer a qualidade de cuidador familiar, “os cuidadores familiares podem apresentar, com o consentimento 
da pessoa cuidada ou do seu representante legal, um pedido de reconhecimento, através de uma declaração ajuramentada, junto da caixa de previdência dos cuidadores familiares. Este 
pedido deve ser renovado anualmente”. O número máximo de pessoas que podem ser reconhecidas como cuidador familiar por pessoa cuidada deve ainda ser definido numa portaria.
86 / Essas condições são as seguintes: (1) ser maior de idade ou menor emancipado (o legislador não considera os menores como possíveis cuidadores familiares); (2) ter desenvolvido 
uma relação de confiança e proximidade efetiva com a pessoa cuidada; (3) o apoio não deve ser prestado para fins profissionais, devendo antes ser prestado com o concurso de pelo 
menos um profissional; (4) deve ter em conta o projeto de vida da pessoa cuidada. 

"O cuidador 
próximo é a pessoa 
que presta ajuda e 
apoio contínuo ou 
regular à pessoa 

que está a ser 
cuidada”
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Sendo louvável sob vários aspetos (nomeadamente ao ter em conta o apoio e a ajuda enquanto 
investimento tanto em termos psicológico, social ou moral, como físico ou material), qual é então o 
interesse de reconhecer o estatuto do cuidador familiar, sem lhe atribuir o mínimo direito? Não se 
menospreza de todo o caráter simplesmente simbólico deste reconhecimento mas, ainda que seja 
fundamental, carece de concretização. De facto, não é acompanhado por qualquer direito nem ajuda 
específica. Além disso, não abarca todas as categorias de cuidadores familiares, nomeadamente os 
menores, que de acordo com estudos recentes representam um número importante de cuidadores 
familiares. 

Desde 1 de outubro de 2015, o INASTI87 previu um novo dispositivo de cuidadores familiares 
independentes. Permite, desde logo, durante um total de 12 meses por carreira, que o trabalhador 
independente que interrompa a sua carreira ou reduza a sua atividade a fim de cuidar de um 
familiar, filho ou pessoa do seu agregado familiar gravemente doente, beneficie de uma série de 
direitos e ajudas de ordem financeira: atribuição de uma compensação (equivalente ao montante 
mensal da pensão mínima de um trabalhador independente isolado), dispensa de pagamento das 
contribuições sociais e equiparação dos direitos sociais durante o período relevante. Este avanço 
legislativo é particularmente importante, na medida em que finalmente faz corresponder os direitos 
ao estatuto reconhecido do cuidador familiar, ainda que esses direitos sejam apenas conferidos 
aos trabalhadores independentes e que as ajudas conferidas não sejam ainda suficientes.

Para os trabalhadores por conta de outrem, existem diferentes formas de licenças ou de crédito 
de horas que podem beneficiar os cuidadores familiares: licença de assistência médica, licença 
parental, licença para cuidados paliativos, crédito de horas sem justificação, crédito de horas com 
justificação em razão de cuidados ou crédito de horas com justificação em razão de filho doente. 
Durante estes períodos de suspensão ou redução das prestações de trabalho, os cuidadores 
familiares podem receber subsídios por parte do Centro Nacional do Emprego da Bélgica. Contudo, 
importa referir que muitas vezes os subsídios atribuídos são deveras insuficientes. Além disso, a 
partir de 1 de janeiro de 2015 os subsídios relativos ao crédito de horas sem justificação foram 
suprimidos e estes só estão disponíveis em determinados casos e de forma limitada, o que penaliza 
os cuidadores familiares (o crédito de horas com justificação não abrange todos os cuidadores 
familiares).

3.2.  O que diz a realidade  
no terreno?

O papel do cuidador é de uma natureza múltipla e difícil de 
compreender por duas razões: as tarefas são bastante diversas e, 
ainda que hoje em dia a noção de cuidador esteja, em muitos países 
europeus, integrada na lei e seja conhecida do grande público, os 
cuidadores muitas vezes não se consideram eles próprios como tal. 
O apoio que prestam pode com efeito assumir diferentes formas: 
cuidados, acompanhamento, aconselhamento, apoio psicológico, 
atividades domésticas, orientações terapêuticas, pesquisa de 
profissional de saúde e coordenação88. Assim, a contribuição do 
cuidador familiar pode consistir em tarefas práticas, como cozinhar, 
fazer a lida da casa, fazer compras, proporcionar cuidados quotidianos 
(higiene íntima, ajudar a pessoa a vestir-se, meter a pessoa na cama...) 
prestar apoio emocional, efetuar deslocações (por exemplo, para 
um centro de dia), gerir o orçamento e os cuidados de saúde, dar os 
medicamentos, acompanhar nas consultas médicas, efetuar diversas 
tarefas administrativas, estar simplesmente presente (em particular 
para pessoas que não beneficiam de qualquer apoio externo durante 
o dia), mas também ajudar os eventuais filhos da pessoa cuidada a 
todos os níveis (ou os irmãos e irmãs quando a pessoa cuidada é ela 
própria uma criança).  

87 / https://www.inasti.be/fr/news/une-allocation-pour-les-aidants-proches-ind%C3%A9pendants 
88 / Estudo BVA:  https://www.fondation-april.org/images/Barom%C3%A8tre_des_aidants_Fondation_April-BVA_2020_-_Rapport_complet.pdf
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A ajuda prestada pelo cuidador familiar é essencial porque intervém de forma paralela aos 
diferentes profissionais que podem participar na prestação de cuidados a essas pessoas, ou 
seja, equipas médicas (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, etc.), serviços de apoio 
domiciliário e serviços sociais (assistentes sociais). Além disso, não é raro que essa ajuda, ainda 
que consequente, seja invisível aos olhos de determinados profissionais, das escolas, dos amigos, 
etc. 

Os resultados do estudo quantitativo que levámos a cabo no âmbito desta análise (ver página 
3) apontam no mesmo sentido. Embora perto de 94% dos inquiridos vivam no seu domicílio, e 
maioritariamente sozinhos, 60% destes consideram receber ajuda de um cuidador profissional ou 
informal. Entre os cuidadores próximos informais, a grande maioria são familiares (a totalidade em 
Portugal). Na Bélgica e em França, os inquiridos consideram os vizinhos como cuidadores..

Tem um cuidador (uma pessoa que vem ajudá-lo, para poder  
realizar algumas tarefas do seu dia-a-dia)?

Em caso afirmativo, esta pessoa ajuda-o a preparar as refeições?

Relativamente a estas respostas, estes cuidadores participam mais ou menos na preparação 
das refeições das pessoas idosas inquiridas.

 não

 Sim, um familiar

 Sim, um vizinho

 Sim, um profissional

 sim, muitas vezes

 Sim, às vezes.

 Não

120%

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

Bélgica

Bélgica

França

França

Portugal

Portugal
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Nenhum país na Europa se destaca pelo acompanhamento prestado aos cuidadores familiares. Por 
toda a União Europeia, os cuidadores deparam-se com dificuldades semelhantes que podem ser 
classificadas em 6 categorias segundo a COFACE: “o impacto nas vidas profissional e pessoal; o 
acesso aos serviços de proximidade; os constrangimentos financeiros; os problemas de saúde; 
os problemas administrativos; e o reconhecimento social”89. 

De facto, os cuidadores têm dificuldades em conciliar a vida familiar e profissional, não têm 
acesso suficiente a serviços de proximidade (por exemplo, os cuidados de descanso), sofrem de 
isolamento e exclusão social, e exigem ser mais ouvidos pelos poderes públicos90. 

É uma “geração” pivot – filhos a cargo e pessoa idosa dependente, por exemplo – sujeita a uma 
pressão importante91.

Uma grande parte dos cuidadores não tem qualquer atividade económica, porque deve dedicar a 
maior parte do seu tempo a proporcionar cuidados pesados sem receber por tal qualquer 
apoio externo (por exemplo, enfermeira, assistente social, etc.) e não tem acesso a 
serviços de proximidade flexíveis, de qualidade e acessíveis. Não recebe qualquer 
compensação financeira e não tem acesso a qualquer prestação social92.

As pessoas nem sempre escolhem ser cuidadores, acabam por tornar-se cuidadores por 
dever ou obrigação. Ser cuidador é pesado, do ponto de vista emocional e psicológico, 
e implica grandes concessões. Além da precariedade financeira à qual um grande 
número de cuidadores estão expostos, o isolamento, a depressão e o stress são riscos 

igualmente importantes. Assim, conjuntamente com a ausência de apoio financeiro e social, a falta 
de apoio psicológico também se faz sentir93.

Mais, como cada vez mais jovens devem ajudar diariamente uma pessoa próxima, tal coloca a 
questão do abandono escolar e do isolamento social das gerações jovens. Mas, de uma forma geral, 
o isolamento social, a exclusão e a solidão são consequências muitas vezes visíveis nos cuidadores 
que, cruelmente, também carecem de reconhecimento social94.

 França

Segundo o barómetro sobre os cuidadores realizado pelo instituto BVA95, existiam em França em 
2017 cerca de 11 milhões de cuidadores. A percentagem de cuidadores em França situa-se mesmo 
em torno dos 20%: cerca de um em cada quatro franceses declara prestar ajuda, de forma benévola, 
a uma ou mais pessoas próximas dependentes (24%, + 3 pontos desde 2015). Entre estas pessoas, 
62% estão no ativo e 80% têm menos de 65 anos. A taxa de feminização quase que não mudou 
em 10 anos: 58% dos cuidadores são do sexo feminino (57% em 2007 no estudo realizado pela 
DREES – Direção de Investigações, Estudos, Avaliação e Estatísticas). Contudo, importa referir que, 
segundo o relatório Gillot, para a pessoa que ajuda uma pessoa próxima doente ou com perda de 
autonomia, até mesmo em fim de vida (excluindo os pais de crianças com deficiência) perto de 1/3 
destes cuidadores têm mais de 60 anos e metade destes têm entre 50 e 74 anos. 

Além disso, segundo o estudo BVA, apenas 4 cuidadores em cada 10 se consideram realmente 
como tal (39%). Esta falta de reconhecimento do seu próprio papel explica-se muitas vezes pela 
sua natureza face à pessoa cuidada, intimamente ligada a afetos pessoais (dedicação altruísta, 
sacrifício, fidelidade que não exige a priori qualquer compensação ou retribuição) e à pobreza das 
ajudas (nomeadamente financeiras) que existem para eles e que, além disso, muitas vezes são 
demasiado limitadas no tempo. 96

89 / COFACE Europe, “Être aidant en Europe aujourd’hui : étude sur les besoins et les défis rencontrés par les aidants familiaux en Europe”, 2017, página 58.
90 / COFACE Europe, “Être aidant en Europe aujourd’hui : étude sur les besoins et les défis rencontrés par les aidants familiaux en Europe”, 2017.
91 /  https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/affairessociales_vieillissementconstatsenjeux_0.pdf 
92 / COFACE Europe, “Être aidant en Europe aujourd’hui : étude sur les besoins et les défis rencontrés par les aidants familiaux en Europe”, 2017.
93 / COFACE Europe, “Être aidant en Europe aujourd’hui : étude sur les besoins et les défis rencontrés par les aidants familiaux en Europe”, 2017.
94 / COFACE Europe, “Être aidant en Europe aujourd’hui : étude sur les besoins et les défis rencontrés par les aidants familiaux en Europe”, 2017.
95 / Estudo BVA:  https://www.fondation-april.org/images/Barom%C3%A8tre_des_aidants_Fondation_April-BVA_2020_-_Rapport_complet.pdf 
96 / Estudo BVA: https://www.fondation-april.org/images/Barom%C3%A8tre_des_aidants_Fondation_April-BVA_2020_-_Rapport_complet.pdf 
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O relatório Gillot indica porém uma maior perceção e conhecimento da existência de cuidadores por 
parte do grande público, o que parece confirmar o estudo de BVA. Em 2020, 48% dos inquiridos 
afirmaram já ter ouvido falar dos cuidadores. Esta taxa de conhecimento chega mesmo aos 62% 
nas pessoas de 50 anos e aos 59% nas categorias socioprofissionais superiores.97

Não obstante uma perceção mais positiva do seu estatuto, a grande maioria dos cuidadores 
considera que o seu papel não é suficientemente valorizado pelos poderes públicos (85%), uma 
opinião partilhada por quase todos os franceses (86% consideram que os poderes públicos não 
valorizam o suficiente o papel do cuidador).

 Portugal

Calcula-se que 80% dos cuidados prestados às pessoas idosas em Portugal sejam dispensados 
por não profissionais e, entre estes, a maioria são mulheres. 

Não existe um quadro de funções específicas definidas para o cuidador informal, mas estes últimos 
têm determinados deveres:

 + respeitar os interesses e os direitos da pessoa cuidada assegurando o seu bem-estar global e 
reforçando a sua capacidade funcional, autonomia, independência e socialização;

 + promover a satisfação das necessidades básicas e instrumentais da vida diária, incluindo zelar 
pelo cumprimento do esquema terapêutico prescrito pela equipa de saúde que acompanha a 
pessoa cuidada;

 + promover um ambiente seguro, confortável e tranquilo, fixando períodos de repouso diário e de 
lazer da pessoa cuidada;

 + prestar apoio e cuidados à pessoa cuidada, em articulação e com orientação de profissionais da 
área da saúde e serviço social;

 + potenciar as condições para o fortalecimento das relações familiares;

 + assegurar as condições de higiene da pessoa cuidada, incluindo a higiene da casa;

 + assegurar, à pessoa cuidada, uma alimentação e hidratação adequadas;

 + comunicar à equipa de saúde as alterações verificadas no estado de saúde da pessoa cuidada;

 + participar nas ações de capacitação e formação que lhe forem destinadas;

 + informar a Segurança Social de qualquer alteração à situação que determinou o seu 
reconhecimento como cuidador informal.

 Bélgica

Ajudar, acompanhar, apoiar de forma regular e contínua uma pessoa próxima em situação de 
dependência é uma realidade que toca perto de 10% da população belga, no conjunto de todas as 
categorias. 

Segundo um inquérito realizado pela Fundação Rei Balduíno em 201698 (incidindo      especificamente 
sobre os cuidadores familiares de pessoas idosas), os cuidadores são sobretudo os cônjuges 
(73%) e os filhos maiores (23%). Na maioria dos casos são mulheres (71%). Além disso, um 
inquérito efetuado pela Liga das Famílias em 2015 revelou que mais de 45% dos cuidadores 
familiares têm mais de 50 anos e que cerca de 55% auferem um rendimento mensal de 0 
a 2000 euros. De referir que o cuidador familiar não vive obrigatoriamente com a pessoa 
que necessita de cuidados (40%), salvo os cuidadores familiares menores, que também são 
bastantes, segundo os diversos estudos da associação Jeunes Aidants Proches (cerca de 
3 por classe). A Fundação Rei Balduíno estima que a ajuda prestada se situa numa média 
de 4,2 horas por dia. Este dado, que deverá seguramente ser revisto em alta, é um bom 

indicador do impacto de uma ajuda de proximidade no quotidiano do cuidador. Mais, se o cuidador 
tiver um trabalho (60% dos casos segundo os números disponíveis) ou estiver em idade escolar, o 
descanso, o lazer e a família para além da pessoa cuidada (incluindo os filhos) são suscetíveis de 
passar, infelizmente, para segundo plano.

97 / Estudo BVA: https://www.fondation-april.org/images/Barom%C3%A8tre_des_aidants_Fondation_April-BVA_2020_-_Rapport_complet.pdf
98 / https://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2016/20170106PP01 
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O mesmo estudo99 mostra que perto de um milhão de pessoas na Bélgica consagram 
frequentemente mais de 20 horas semanais (e por vezes até 30 horas) a um pai, filho, cônjuge, 
amigo, vizinho por altruísmo e, também muitas vezes, porque não têm outra alternativa acessível 
financeiramente ou adaptada às necessidades da pessoa doente ou portadora de uma deficiência. 
Estas pessoas insubstituíveis são conhecidas como cuidadores familiares. A ajuda que prestam 
conta-se, principalmente, em termos de tempo e energia dispendidos.

3.3.  Existem formações 
adaptadas? 

Ao contrário dos profissionais, os cuidadores agem sem terem 
uma efetiva formação profissional prévia, sem que os seus 
papéis estejam claramente definidos e reconhecidos e tendo 
laços afetivos com a pessoa acompanhada. A falta de formação 
e a impossibilidade de aperfeiçoar e/ou certificar determinadas 
competências são os desafios realçados pela rede COFACE100. 
Assim, atualmente, a nível europeu, nada está definido nesse 
sentido.

Em França, existem diferentes formações para apoiar os 
cuidadores, embora a divulgação e o acesso às informações 
sejam ainda bastante limitados. Estas formações são ministradas 
pela France Alzheimer101, La Maison des Aidants102, a Associação 
Francesa dos Cuidadores103 e o CIF Aidants (Centro de Informação 
e Formação para os Cuidadores Próximos)104.

Em Portugal, o estatuto e o decreto-lei preveem a realização 
de pequenas sessões de formação e acompanhamento para 
os cuidadores informais, mas até à data ainda não foi realizada 
nenhuma das ações previstas. 

Na Bélgica, existem determinadas formações para apoiar os 
cuidadores, mas que não se destinam especificamente a este 
público. Tratam-se de formações abertas ao público em geral, 
mas cujo tema diz respeito aos cuidadores familiares. É o      caso,      
por exemplo, de uma formação sobre a doença de Alzheimer 
ministrada pela Alzheimer Belgique. A associação de cuidadores 
familiares belga disponibiliza igualmente diferentes ferramentas 
a fim de prestar um melhor acompanhamento aos cuidadores 
familiares na Bélgica:

 +  linhas diretas para responder às perguntas e necessidades dos 
cuidadores familiares;

 +  encaminhamentos para outros serviços segundo as 
necessidades dos cuidadores familiares;

 +  um “café dos cuidadores” que serve de ponto de encontro para 
a partilha e o diálogo;

 +  formações sobre: “Como cuidar de si?”, “Como gerir a 
agressividade?”, “Como passar o testemunho”, etc.

99 / https://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2016/20170106PP01 
100 / COFACE Europe, “Être aidant en Europe aujourd’hui : étude sur les besoins et les défis rencontrés par les aidants familiaux en Europe”, 2017.
101 /  https://www.francealzheimer.org/nos-actions-nos-missions/actions-adaptees-aidants/la-formation-des-aidants/
102 / http://www.lamaisondesaidants.com/formation-a-laccompagnement-des-aidants/
103 / https://formation.aidants.fr/
104 / http://www.aidesauxaidants.com/
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4. 
A alimentação no 
âmbito da manutenção 
no domicílio 
////////////////////////////

Tal como acima exposto, a questão da manutenção no domicílio está no âmago 
do desafio do envelhecimento populacional. É um dos meios mais acessíveis, 
diretos e eficazes para prevenir a perda de autonomia e atuar ao nível da saúde e 
alimentação105.

4.1. Um desafio de saúde...

De facto, a nutrição, tal como a atividade física, é um      fator       determinante para a       saúde 
ao longo da vida, desde o nascimento até à velhice. Na realidade uma alimentação adaptada 
permitiria reduzir consideravelmente determinados riscos de patologias ligadas ao envelhecimento 
(diabetes, hipertensão, colesterol, etc.). Infelizmente, cerca de 270.000 pessoas idosas em EHPAD 
(estabelecimentos de alojamento para pessoas idosas dependentes) e 400.000 no domicílio sofrem 
hoje em dia de subnutrição, uma doença que contribui para o pronunciamento ou agravamento de 
outras patologias ligadas ao envelhecimento. Esta prevalência pode explicar-se por vários fatores:

 + determinados hábitos alimentares acumulados ao longo da vida são por vezes mais difíceis de 
mudar;

 + o envelhecimento implica modificações fisiológicas e físicas: redução da capacidade visual e 
olfativa, modificação do paladar com um aumento da sensibilidade aos açúcares, diminuição da 
sensibilidade ao sal, deglutição, disfagia, aumento do tempo de digestão;

 + a solidão combinada com a perda de apetite resulta muitas vezes numa falta de desejo de se 
alimentar.

Quando se pergunta aos seniores por que é que comem, muitos referem a necessidade de manter 
uma boa saúde, mas alguns acrescentam a questão do prazer e outros referem a questão da 
sobrevivência...

É, pois, essencial tornar o momento da refeição agradável e até mesmo lúdico e valorizar a profissão 
dos profissionais da cozinha que desempenham um papel fundamental, tanto nas instituições 
como no domicílio. 

105 / “L’Alimentation, un enjeu transversal”, Regards, 2020/1, (N.°57).
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A alimentação é assim um importante pilar da prevenção da perda de autonomia 
e, logo, da manutenção no domicílio. É fundamental desenvolver ações e 
ferramentas de despistagem, prevenção e vigilância do estado nutricional 
dos seniores, mas também compreender as especificidades de cada um e 
sensibilizar, formar e propor soluções concretas e acessíveis106. Os próprios 
seniores desempenham um papel essencial para a sua saúde e deve-se muni-
los de todas as ferramentas o mais cedo e o mais claramente possível.  

4.2. Um desafio social

As preocupações dos consumidores sobre o que comem têm vindo a aumentar 
ao longo dos últimos trinta anos, designadamente devido a diferentes crises 
sanitárias que afetaram os animais, como a doença das vacas loucas nos anos 
90 ou a de carne de cavalo mais recentemente. A questão da segurança é parte 
integrante das variáveis que determinam a qualidade de um alimento, juntamente 
com o gosto, o custo, a conveniência, a imagem cultural e paisagística, a 
proteção do ambiente, o modelo agrícola e a ética107. Hoje em dia, os critérios 
éticos e ambientais assumem uma preponderância cada vez maior nas decisões 
dos consumidores. 

De facto, os consumidores conseguem distinguir uma alimentação industrial 
de uma alimentação natural/artesanal que garante a qualidade do produto. 
Como tal, prestam mais atenção à composição dos produtos e à sua 
naturalidade      (presença de aditivos, pesticidas, etc.) e, assim, tornam-se 
em “consumidores socialmente responsáveis” que têm exigências quanto 
a garantias e informações. Desde o início dos anos 2000, os consumidores 
parecem procurar “expressar valores alimentares, éticos, morais, culturais e 
ambientais” através da alimentação. De facto, segundo um inquérito realizado 
em 2013 pelo CREDOC (Centro de Investigação para o Estudo e a Observação 
das Condições de Vida), 44% da população tem em conta os “compromissos 
assumidos pelas empresas em matéria de cidadania” quando realizam as suas 
compras. A proteção ambiental e a luta contra a exploração dos trabalhadores 
são os principais fatores que motivam este novo consumo responsável.108 

Uma tendência paralela e que está a ganhar terreno é a supressão de 
determinados produtos da alimentação por razões de saúde, bem-estar 
ou éticas (glúten, carne, produtos lácteos, etc.). Estes valores sociais da 
alimentação influenciam o mercado da alimentação e conduzem ao surgimento 
de novos mercados mais adaptados às exigências atuais109.

Há uma tomada de consciência que está patente no inquérito quantitativo 
realizado, quando, na resposta à pergunta “A que é que presta mais atenção na 
sua alimentação?”, os inquiridos identificam principalmente as gorduras, o sal e 
o açúcar. Uma grande parte dos inquiridos considera que é importante comer 
alimentos biológicos e locais. A questão do consumo de calorias também é 
referida.

Os conhecimentos culinários são cada vez mais procurados, mas por diferentes 
motivos em função do nível de vida: a variedade da alimentação e o convívio 
por parte das famílias mais abastadas; e a poupança por parte das famílias 
mais modestas. Por exemplo, 44% dos franceses vê a alimentação sobretudo 
como uma necessidade, principalmente entre as pessoas com mais de 50 anos, 
os reformados, a população inativa, as pessoas com baixas qualificações, as 
pessoas com baixos rendimentos e os agregados familiares sem filhos. Pelo 
contrário, 41% dos franceses consideram a alimentação um prazer, sendo 

106 / “L’Alimentation, un enjeu transversal”, Regards, 2020/1, (N.°57).
107 / “Analyse des effets économiques et sociaux d'une alimentation plus durable”, ADEME, 2018.
108 / “Analyse des effets économiques et sociaux d'une alimentation plus durable”, ADEME, 2018.
109 / “Analyse des effets économiques et sociaux d'une alimentation plus durable”, ADEME, 2018

”Como porque preciso 
e porque gosto”,  
Elisabete, Portugal

”Temos de comer 
para sobreviver; 

tenho pouco 
apetite”,  

Albertina, Portugal

“Para além de ser 
um prazer, comer 

é um bem essencial 
para a nossa saúde 

e bem-estar”,  
Rosa-Maria, Portugal

“Adoro cozinhar, 
descobrir novas 

receitas, sobretudo 
de outras culturas”  

Jean-Claude, Bélgica

“Basta comer para 
uma pessoa se sentir 

bem”, 
Robert, França

“Diariamente, 
sozinho, não é um 

prazer”,  
Marielle, França

“O organismo precisa 
de se alimentar”, 

Marta Silva, Portugal

“Vivendo sozinha e 
com poucos meios, 

perco o prazer dos 
bons pratos, quase 
que já não saboreio 

nada”,  
Anne, Bélgica
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que esta perceção está maioritariamente presente nos agregados familiares de uma forma geral 
abastados. 

Estas percentagens estão refletidas em certa medida no nosso inquérito, comer é um prazer para 
39% dos inquiridos, enquanto 30% dos inquiridos referem que comem para viver ou sobreviver e 
12% por hábito.

Além disso, os aspetos da convivência e descoberta emergem da questão sobre o prazer de comer. 
Na realidade, os inquiridos desfrutam quando comem, partilham uma refeição (e a sua preparação), 
quando vão ao restaurante, quando experimentam novas receitas e ingredientes.

É, aliás, por esse motivo que, atualmente, os programas de culinária, que realçam a importância 
da qualidade e da autenticidade, granjeiam tanto sucesso. São fontes de pedagogia e inspiração, 
descoberta de produtos e criação de uma nova ligação social à alimentação110.

110 / “Analyse des effets économiques et sociaux d'une alimentation plus durable”, ADEME, 2018
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Na lista seguinte, qual é a sua  
principal preocupação?

 A gordura

 O sal

 O açúcar

 Comer Comida orgânica

  Comer localmente

  Comer comida pouco calórica

 Comer comida vegetariana

500

450
400
350
300
250
200
150
100

50
0

Como é que apreciam a vossa comida?

 Experimento novos ingredientes

 Tento novas receitas

 Convido alguém a comer em casa

 Encomendo um takeaway

 Cozinho e como com alguém

 Como mais

 Como um pouco mais salgado ou doce do que o habitual

 Vou a um restaurante

150

200

250

100

50

0

Porque como?

 Por prazer

 Para viver/sobreviver

 Pela minha saúde

 Outras razões

 Pelo convívio

 Por hábito

10%
8%

2%

12%

39%

29%
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Conclusão 

Esta análise comparativa dos hábitos alimentares dos idosos, feita pelos parceiros do projeto 
Eat@Home confirma a importância e o papel positivo da alimentação entre os idosos. Embora a 
subnutrição seja uma realidade entre os idosos, o projeto Eat@Home tem com objetivo torná-los 
consumidores mais saudáveis.

Os idosos são uma parte da população por vezes demasiado marginalizada. O fenómeno do 
envelhecimento discrimina ou até desumaniza uma pessoa por causa da sua idade, e os idosos 
enfrentam essa dificuldade diariamente. E porque dar voz significa participar na visibilidade de um 
fenómeno que preocupa, quisemos incluir os idosos desde o início do projeto, questionando-os 
diretamente sobre os seus hábitos alimentares. Por exemplo, o nosso questionário aplicado a 758 
idosos demonstrou que, esta população tem preocupações de saúde, bem-estar e ética quando 
comem. Há, portanto, uma verdadeira alavanca de ação: os idosos querem agir pela sua saúde 
através da sua alimentação e uma boa alimentação ajudará a que possam viver mais tempo com 
boa saúde, o que aliviaria diversas instituições ou organismos, como a segurança social de muitos 
países europeus.

De facto, em toda a Europa, podemos ver o fenómeno de uma população envelhecida. No entanto, 
a esperança de vida saudável (não confundir com a esperança média de vida) não segue esta 
tendência ascendente. Para compensar esta carência, foram implementadas políticas ativas de 
envelhecimento. Entre elas, o reforço das políticas de manutenção ou reforço do apoio domiciliário 
através de um alargamento de serviços pessoais e a promoção de laços intergeracionais.

Quase 60% dos inquiridos dizem receber algum tipo de ajuda. No entanto, quando falamos de 
serviços pessoais, pensamos frequentemente em ajudantes no domicílio, ou seja, ajuda subsidiada 
pelo Estado. No entanto, uma grande parte dos serviços de cuidados são prestados por ajudantes 
informais, como familiares ou vizinhos próximos. Enquanto que inicialmente, deveriam ser as 
autoridades públicas a apoiar as famílias, na prática parece ser a família que reforça os serviços 
do Estado no acompanhamento quotidiano dos idosos cada vez mais dependentes. Esta é uma 
tendência que pode ser observada em cada um dos países parceiros, e certamente em qualquer 
outra parte da Europa. É por isso que a Comissão Europeia, através do Comité Europeu dos Direitos 
Sociais, reviu, a Diretiva relativa ao equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, dando mais 
importância ao estatuto de cuidador.

Embora participem ativamente na economia europeia, o papel e o quotidiano dos prestadores 
de cuidados é particularmente invisível, uma vez que, por vezes, se encontram em situações de 
grande precariedade económica, psicológica e social. Ser cuidador é geralmente mais um dever 
do que uma escolha, carecendo por isso ainda, de falta de reconhecimento em todos os pontos de 
vista.

O campo de acção é por isso vasto e com muito trabalho ainda por fazer. Assim, esta análise realçou 
os hábitos alimentares dos idosos e as políticas existentes para os apoiar no seu quotidiano, pelo 
que os parceiros do projecto Eat@Home vão trabalhar no seguinte: 

1)  O desenvolvimento de um livro de receitas gourmet, acessíveis e saudáveis. Este livro terá em 
conta as tradições culinárias dos países parceiros, mas também os princípios da alimentação 
sustentável (conselhos anti-desperdício, promoção de refeições rápidas, valorização de produtos 
locais, biológicos e sazonais, etc.); 

2)  O desenvolvimento de um manual de formação para cuidadores próximos que valorize o papel 
do cuidador, melhorando ao mesmo tempo o seu conhecimento das necessidades da pessoa 
idosa, e que reforce  a qualidade do apoio prestado. 
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PREPARAÇÃO: 

1 .  Misturar bem o leite com o sumo de limão e a pimenta. 
2 .  Colocar as postas de bacalhau (sem sal, de preferência postas de 

bacalhau congeladas) numa tigela e cobrir com a mistura acima. 
Cobrir com película aderente e refrigerar durante cerca de 3 horas, no 
frigorifico.

3 .  Entretanto, ferver as batatas em água com sal e retirar.
4 .  Após três horas, colocar as fatias de bacalhau numa frigideira com o 

líquido da marinada e ferver durante cerca de 1 minuto. 
5 .  Cobrir o fundo de um tabuleiro com uma camada generosa de metades 

de cebola e colocar o bacalhau (sem o líquido de cozedura) em cima. 
Cozinhar durante cerca de 17 minutos.

6 .  Enquanto o bacalhau está no forno, preparar a broa pão de milho. Cortar 
o pão e o seu miolo, em forma de pão ralado numa tigela, adicionar o alho 
e a salsa picada e misturar tudo muito bem. 

7 .  Retirar o tabuleiro do forno e cobrir o bacalhau com o pão ralado. Colocar 
as batatas no tabuleiro à volta das fatias de bacalhau. Coloque-os com o 
óleo do molho, com que temperou o bacalhau.

8 .  Devolver a bandeja ao forno até o miolo de pão de milho estar bem 
torrado.

9 .  Servir guarnecido com azeitonas e salsa, e uma salada mista.

PREPARAÇÃO: 

1 .  Barrar com caramelo quente uma forma redonda com chaminé ;

2 .  Deixe arrefecer e unte generosamente com manteiga ;

3 .  Cubra o fundo e os lados com rodelas de ananás em calda, pressionando 

um pouco e reserve;

4 .  Aqueça o forno; 

5 .  Bata a manteiga amolecida ou derretida com o açúcar até ficar em  

creme liso ;

6 .  Adicione os ovos, um de cada vez e vá batendo bem;

7 .  Junte o leite aos poucos, de forma alternada, com pequenas porções de 

farinha peneirada;

8 .  Misture bem, sem bater demasiado;

9 .  Deite a massa preparada na forma a 180º , e leve ao forno por 45 

minutos ;
1 0 .  Verifique com um palito se está cozido

1 1 .  Deixar arrefecer e tirar da forma

1 2 .  Depois servir e comer com satisfação… bom apetite!

Bacalhau com broa de milho

bolo de ananás

INGREDIENTES :
•  Uma posta de 

bacalhau por pessoa

•  1 colher de sopa de 
azeite em cada posta

• 1 ramo de salsa 

• 1 dente de alho

• Algumas cebolas

•  1 colher de sopa de 
leite

• sal e pimenta qb

• 1 pão/ broa de milho

•  1 colher de sopa de 
sumo de limão

• Batatas para assar

INGREDIENTES :

•  1 lata de ananás em 
calda

•  300 gramas de 
manteiga

•  330 gramas de 
açucar

• 4 ovos

• 1 chavena de leite

•  300 gramas de 
farinha com fermento

Receitas portuguesas
"Estas receitas foram escritas pelos idosos que 
completaram o inquérito por toda a Europa. Nós escolhemos 
algumas pedras preciosas entre muitas outras”.
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Gérard (ou "AVÔ GG"), que tem entre os 60 e 69 anos , 

dos Alpes Marítimos, um grande comedor de chocolate, 

que convida os seus amigos do Soccapizz  e um bom 

#Soccabière (cerveja fresca) para se refrescar!

PREPARAÇÃO: 

1 .  Colocar a farinha peneirada, sal, pimenta e azeite numa tigela 

ou misturadora e começar a bater, adicionando gradualmente 

a água.

2 .  Cobrir com película aderente e colocar no frigorífico para 

repousar;

3 .  Ao preparar os SoccaPizzes (pizzas ), dividir a massa em 2 

quantidades iguais, depois de a ter misturado com bastante 

antecedência.

4 .  Pré-aquecer o forno a 180°.

5 .  Numa forma  de 22 cm de diâmetro, revestida, aquecer  

1 colher de sopa de azeite em lume médio. 

6 .  Verter uma porção da massa e cobrir. Assim que a massa 

for colocada no topo e começar a dourar no fundo, retire e 

adicione um pouco de óleo ao fundo da panela para dourar 

ligeiramente o outro lado.

7 .  Fazer o mesmo para a outra metade da massa e colocar 

sobre a folha de cozedura ou papel vegetal;

8 .  Organizar, colocando os ingredientes escolhidos para a pizza , 

nas 2 bases, começando com o molho de tomate 

e terminando com as azeitonas e o queijo para gratinar.

9 .  Colocar no forno a uma temperatura branda,  durante  

7 minutos, depois na grelha durante 2 minutos para dourar,  

se quiser. 

PREPARAÇÃO: 

1 .  Pré-aquecer o forno a 200°

2 .  Misturar tudo com os dedos até formar uma massa com 
grumos

3 .  Untar um prato de pirex e colocar os frutos selecionados 
(cortados em cubos e polvilhados com canela a gosto).

4 .  Polvilhar os frutos com os grumos.

5 .  Cozinhar cerca de 20 a 30 minutos.

"Pode servir-se esta sobremesa morna ou fria, com creme inglês 
e/ou uma bola de gelo de baunilha (para os "super" gulosos 
(como eu)! Mas sempre vigiando o açúcar no sangue!! É rápido e 
delicioso! Boa receita e bom apetite!"

La SOCCAPIZZ De « PapyGG »
(PIZZA DE GRÃO DE BICO DO AVÔ GG)

O Crumble de fruta
DA LILIANE

INGREDIENTES :

Para 2 pizzas redondas de 22 cm : 

•  200 gramas  de farinha de grande 

bico ;

•  360 ml de agua , à temperatura 

ambiente ; 

• 1 colher de sopa com sal;  

• 3 colheres de sopa com azeite ;  

•  2 a 3 unidades do  frasco com 

moinho de pimenta ;

•  1/2 colher de sopa de ervas em pó 

de Provence ;

• 20 cl de polpa  de tomate ;

•  Os ingredientes que deseja 

acrescentar : exemplo: cogumelos, 

pimentos, presunto, marisco, etc...

• Azeitonas Niçoise ;

• Queijo ralado para o topo; 

INGREDIENTES :
• 90 g de manteiga fria sem gordura 

• 90 g de farinha sem glúten

• 50 g de amêndoa triturada

• 50 g de açúcar

•  Frutas à escolha (2 maçãs ou 2 peras 
ou 500g de cerejas descaroçadas 
ou 3 pêssegos descascados ou 5 
nectarinas)

Liliane, entre os 60 e os 69 anos de Bas-Rhin, 
«super guloso» que vigia de perto o seu nível açúcar 
no sangue, ao mesmo tempo que se diverte! 
Crumble de fruta da Liliane

Receitas francesas
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Recettes Belges
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Clementina, belga, entre 70 e 79 anos,
leitora e jogadora de Sudoku, que refere 
que «adora utilizar ervas para adicionar
sabor: coentros, salsa, cebolinha, alho, ... 
e que também gosta de cozinhas do mundo 
e especiarias»
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PREPARAÇÃO: 
1 .  Lavar e escorrer as lentilhas de coral.

2 .  Descascar as cebolas e cortá-las finamente.

3 .  Descascar o alho. Em seguida, juntar o alho com o 
gengibre.

4 .  Aquecer um pouco de azeite numa frigideira e 
adicionar a cebola.

5 .  Acrescentar a mistura de alho, gengibre e 
especiarias.

6 .  Deixe cozinhar por alguns minutos.

7 .  Acrescentar as lentilhas, os tomates triturados, o 
leite de coco e o caldo.

8 .  Misture bem, em seguida, deixe ferver 20 minutos, 
mexendo sempre .

9 .  No fim da cozedura, adicione o sumo do limão e as 
folhas de espinafre.

1 0 .  Misturar bem e servir com arroz basmati

PREPARAÇÃO: 

1 .  Bater a manteiga e o açúcar e acrescentar os ovos 1 a 1.

2 .  Adicionar casca de limão e iogurte

3 .  Acrescentar a farinha e misturar bem até a massa ficar lisa;

4 .  Cortar as ameixas ao meio e adoçar a face cortada

5 .  Aquecer um poel anti-adesivo e colocar as ameixas cortadas 

a meio com a face doce para baixo, para deixar caramelizar

6 .  Revestir o molde e verter a massa. Igualizar a superfície com 

a ajuda de uma espátula

7 .  Inserir as ameixas com a parte caramelizada virada para cima

8 .  Cozinhar 40 minutos no forno a 170°C

9 .  Deixar aquecer e polvilhar com açúcar.

1 0 .  Cortar para servir

O Dal de lentilhas coral 
DA CLEMENTINA

A receita da “pequena cabra”  com ameixas e iogurte
DE GILBERTE

INGREDIENTES - PARA 4 PESSOAS 
• 300 g de lentilhas coral
• 2 cebolas 
• 2 dentes de alho
• 2cm  de gengibre fresco
• 400 g de tomate triturado
• 50 cl de leite de coco
• 50 cl de caldo de legumes
• 200 g de espinafre (folha baby)
• 1 Casca de azeite
• 1 colher de chá de cominho moído
• 1 colher de chá de coentro moído
• 1 Casca de sementes de mostarda
• 2 colher de chá curcuma em pó
•  1 colher de chá de garam masala 

(especiaria indiana)
• 1 limão

INGREDIENTES :

• 190 g de açúcar

• 150 g de manteiga

• 2 ovos

• 1 Casca de limão

• 125 g de Iogurte

• 220 g de farinha

• 6 ameixas ou figos

Gilberte, Ottignies - Bélgica, entre os 80 

e os 89 anos, que se diz «ganancioso» 

e come alimentos «o menos

transformados possível»

 Receitas belgas
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