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ESTRATÉGIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS IDOSOS NA PANDEMIA 

 

A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados (CDHOA) tem 

acompanhado com especial atenção a evolução da pandemia provocada pela COVID-

19, procurando salientar e prevenir potenciais violações dos direitos humanos.  

Nessa senda, emitiu um comunicado no dia 15 de julho de 2020, onde propôs a 

implementação de uma Estratégia Nacional de Proteção dos Idosos na Pandemia face 

ao número elevado de surtos no país, e consequentes mortes desta população 

especialmente frágil. Para o efeito reuniu com as seguintes entidades: CNIS – 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, União das Misericórdias 

Portuguesas, ALI – Associação de Apoio Domiciliário, de Lares e Casas de Repouso e 

DGS – Direção Geral da Saúde. 

Terminadas as diversas reuniões, a CDHOA entende que deve dar o seu contributo para 

uma Estratégia Nacional de Proteção dos Idosos na Pandemia, promovendo desta 

forma uma ampla discussão e possível implementação de medidas adicionais, que 

visam mitigar os efeitos da pandemia nos lares de idosos, e consequentemente 

eventuais violações de direitos humanos e dos direitos, liberdades e garantias 

consagrados na Constituição da República Portuguesa (CRP), nomeadamente do 

direito à vida (artigo 24º da CRP), do direito à integridade pessoal (artigo 25º da CRP), 

do direito à liberdade e à segurança (artigo 27º da CRP), do direito à saúde (artigo 64º 

da CRP) e Princípios das Nações Unidas para as pessoas idosas, adotados pela 

Resolução 46/91 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 16 de Dezembro de 1991 

e Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

A CDHOA reitera a necessidade de incremento e de defesa de proteção jurídica dos 

direitos fundamentais desta faixa populacional mais desamparada e vulnerável. 
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Apresentamos, assim as propostas, resultantes do nosso trabalho: 

- Melhorar a comunicação do Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social; 

- Promover reuniões conjuntas com as entidades representativas do sector dos 

lares, em simultâneo, publicas e privadas, com os Ministérios que tutelam o 

sector e a DGS. 

- Criar Espaços de Retaguarda suficientes, com garantia de cobertura nacional 

para idosos com COVID-19, sem necessidade de cuidados hospitalares. Visto 

que alguns lares não têm infraestruturas ou recursos humanos adequados ao 

tratamento digno dos idosos infetados; 

- Criar Espaços de Retaguarda suficientes, com garantia de cobertura nacional 

para idosos sem COVID-19, resultante da necessidade de desinfeção do Lar em 

que se encontravam, após o surto;  

- Entendimento com a ACT relativamente aos modelos espelho sugeridos pelo 

Ministério da Saúde, que têm originado inúmeras contraordenações, quando 

implementados;  

- Programa de reforço de recursos humanos: 

i) Aumento do número de Brigadas de Ação Rápida, em alguns distritos é 

claramente insuficiente a existência de uma ou o número de recursos 

humanos que a integram; 

ii) Bolsa nacional de recursos humanos com experiência, formação na 

mitigação da COVID-19 e disponibilidade imediata para contratação; 

- Formação qualificada dos/as Auxiliares de Ação Direta, designadamente com 

sessões práticas de como vestir e despir os EPI´s; 

- Garantia de stock nacional de EPI´s; 

- Reforço das verbas do Programa Adaptar Social +; 
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- Plano de testagem regular aos lares, com especial enfoque aos/as funcionárias, 

sendo as únicas possíveis transmissoras do vírus para o interior dos lares; 

- Reforço da fiscalização de implementação dos Planos de Contingência; 

- Ações de sensibilização dirigidas a funcionários sobre a importância dos 

comportamentos fora do contexto laboral; 

- Ações de sensibilização aos familiares e amigos dos idosos; 

- Criação de uma base de dados fidedigna do sector publico. 

 

É do nosso entendimento que a Estratégia Nacional de Proteção dos Idosos na 

Pandemia deve ser concertada entre as entidades representativas do sector, Ministério 

da Saúde, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, DGS e com total 

disponibilidade da Comissão dos Direitos Humanos para cooperar ativamente. 

Um agradecimento a todas as entidades que aceitaram reunir connosco, 

designadamente, a Dra. Graça Freitas e o Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, 

Prof. Doutor Luís Menezes Leitão, que desde o início considerou prioritária a proteção 

dos idosos na pandemia. 

E, por fim, um agradecimento aos que estão na primeira linha a trabalhar, com uma 

pressão incomensurável: médicos, enfermeiros, delegados de saúde pública, técnicos 

da Segurança Social, diretores dos Lares, ajudantes de ação direta, auxiliares e 

encarregados de limpeza.  

Acreditamos que, só todos juntos, em espírito coletivo de solidariedade e cooperação 

ativa nacional, podemos combater a pandemia COVID-19. 

 

Lisboa, 16 de Novembro de 2020 

 

A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados 


