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Tomada de posição

Em defesa de um envelhecimento com dignidade e direitos

Apesar  do  Municipio  do  Seixal  ser  um  Municipio  jovem,  tem  também  uma  importante

população idosa. Segundo dados dos Censos, em 2011 existiam no Município do Seixal

24.433 pessoas com 65 ou mais anos, representando 15,44% do total  da população do

concelho  (158.269 habitantes).  Destes,  9.704 tinham idade igual  ou  superior  a  75  anos

(6,13%  da  população  total).  Em  termos  absolutos,  entre  2001  e  2011  verificou-se  um

aumento de 9.306 habitantes neste segmento populacional no Concelho, o que representou

um aumento de 61,52%.

A Constituição da República Portuguesa consagra um conjunto de direitos para a população

idosa.  O  seu  artigo  72º,  estabelece  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,  evitem e superem o isolamento ou a marginalização social” e que “A

política de terceira idade engloba medidas de carácter económico, social e cultural tendentes

a proporcionar  às pessoas idosas oportunidades  de realização pessoal,  através de uma

participação activa na vida da comunidade.” 

Contudo, as políticas dos sucessivos Governos PS e PSD/CDS-PP, tiveram tradução nas

baixas reformas; nas crescentes dificuldades no acesso à saúde e aos medicamentos; nas

maiores dificuldades das famílias, associando-se a estas os baixos salários, o desemprego,

a precariedade, a instabilidade e a insistência em opções privatizadoras de equipamentos

sociais.
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Não é aceitável que a população idosa, depois de uma vida de trabalho, e de ter contribuído

para o desenvolvimento do País, fique desprotegida numa fase da sua vida mais vulnerável.

Ainda, de acordo com os dados do Relatório de Indicadores Sociais do Concelho do Seixal

da Plataforma Supra Concelhia da Península de Setúbal, o valor médio mensal das pensões

da Segurança Social no Seixal era em 2018 de 479,56 €, valor inferior ao Salário Mínimo

Nacional desse ano (580,00€), dificultando o acesso por parte desta população a respostas

sociais  privadas  em  casos  de  dependência  ou  incapacidade,  decorrentes  do  processo

natural  de  envelhecimento,  na  impossibilidade  da  prestação  de  cuidados  por  parte  das

famílias. Ao nível das Redes Pública e de Solidariedade, o acesso está condicionado às

poucas  vagas  existentes,  sendo  que  as  taxas  de  cobertura  das  respostas  sociais

direcionadas  para  este  segmento  populacional  se  encontram  aquém  das  expetativas  e

necessidades.

É neste contexto que a proteção social, quer através de prestações sociais, que garantam

rendimentos  mínimos,  quer  através  de equipamentos  que  prestem serviços  e  respostas

sociais que assegurem o bem-estar e a reabilitação e reinserção social, assume um papel

primordial na promoção da coesão social e na redução das desigualdades sociais. 

Embora  a  ação  social  seja  uma matéria  cujas  competências  são,  em grande  parte,  da

responsabilidade do Estado Central, consciente da importância estratégica desta área para a

consolidação da coesão social  do Município,  a Câmara Municipal  do Seixal  tem vindo a

priorizar nas Grandes Opções do Plano e Orçamento a celebração de contratos-programa

de  desenvolvimento  social  com  as  instituições  do  Concelho,  assim  como,  um  forte

investimento na construção/cedência de equipamentos de apoio social.  
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Entre  estes,  merecem  destaque  a  cedência  de  11  imóveis  municipais  onde  se

implementaram respostas sociais  para as pessoas idosas,  dinamizadas pelas IPSS, e o

cofinanciamento de 9 equipamentos de apoio social, construídos ao abrigo dos programas

PARES  e  MODELAR,  a  que  acrescem  financiamentos  para  a  realização  de  obras  de

requalificação, manutenção e/ou ampliação de equipamentos sociais já existentes e outros

apoios de âmbito técnico e material, nomeadamente, a cedência de imóveis municipais, o

apoio financeiro para o aluguer de instalações e aquisição de equipamentos, isenções de

taxas de  Edificação e Urbanização,  elaboração de projetos de arquitetura e realização de

obras através dos serviços municipais. 

Na continuidade da estratégia municipal de intervenção junto da população idosa, a Carta

Social  Municipal  programou  um  conjunto  de  12  equipamentos  integrados  para  pessoas

idosas  na  Rede  Solidária,  a  que  acrescem 3 de  cuidados  continuados  integrados,  num

investimento estimado em 45 Milhões de euros,  considerados necessários para responder

às necessidades deste segmento populacional, não só no imediato, como também no futuro

de curto prazo. O investimento municipal só na cedencia de terrenos na programação destes

equipamentos  foi  avaliado  em  mais  de  14  Milhões  de  euros,  de  entre  estes,  os

equipamentos integrados do Casal do Marco, Corroios, Fernão Ferro e Pinhal de Frades e a

Unidade  de  Cuidados  Continuados  Integrados   de  Arrentela,  que  já  se  encontram com

terreno cedido pela autarquia. 

A Autarquia do Seixal  promove e apoia uma série de iniciativas destinadas à população

idosa, que visam um envelhecimento ativo, o bem estar psicológico dos idosos, assim como

promovem o relacionamento interpessoal e o convivio, combatendo o isolamento. 
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Assim, a Câmara Municipal do Seixal, reunida a 9 de outubro:

1. Afirma a necessidade de políticas de proteção à pessoa idosa, conforme consagrado na

Constituição da República;

2.  Reforça a  importância da implementação de medidas  que visem melhorar  a  situação

social e económica dos idosos, como o aumento das pensões e reformas, o acesso à saúde,

o combate à solidão e ao abandono, entre outras;

3. Defende o acesso universal à rede solidária de equipamentos sociais, instando o Estado

Central a lançar linhas de financiamento para a construção dos 24 equipamentos sociais

necessários, sendo 15 destes direcionados para esta importante camada da população.

Seixal, 9 de outubro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
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