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Relatório de reuniões da CDHOA sobre a situação pandémica nos 

lares 

 

   

Lisboa, 10 de novembro de 2020  

 

I. ENQUADRAMENTO   

 

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

demonstrado a sua preocupação e contribuído ativamente na defesa dos direitos 

humanos. Ora, face ao número de idosos infetados em lares e sendo este o grupo de 

maior risco na pandemia, a CDHOA não podia ficar indiferente pelo que desde a 

primeira hora se disponibilizou para contribuir ativamente na defesa de eventuais 

direitos humanos que possam a estar a ser violados e em consequência a colocar os 

idosos em perigo.  

 

Assim, a CDHOA decidiu proceder à auscultação dos principais intervenientes e 

responsáveis pelos Lares em Portugal, nomeadamente:   

- CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade;  

- União das Misericórdias Portuguesas;  

- Associação ALI – Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de 

Repouso;  

- Direção Geral da Saúde,  

 

com o objetivo de conhecer o ponto de vista dos mesmos, bem como compreender se 

existe uma política ou Estratégia Nacional de Proteção ao Idoso na Pandemia. 
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II. Calendarização das Reuniões e sumário das mesmas 

 

As reuniões realizaram-se todas através de videoconferência na plataforma zoom, na 

qual estiveram presentes os responsáveis pelas Instituições e os membros da 

CDHOA: 

 

 Dia 28.09.2020 - CNIS – Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade – representada pelo Dr. Henrique Rodrigues; 

 Dia 28.09.2020 - União das Misericórdias Portuguesas – representada pelo 

seu Presidente Manuel Lemos; 

 Dia 29.09.2020 – Associação ALI - representada pelo seu Presidente João 

Ferreira Almeida. 

Nas reuniões com os representantes dos lares foram abordados e discutidos os 

seguintes assuntos: 

 

 Enquadramento Legal do Sector e de cada Instituição envolvida, bem como 

alusão à sua breve história; 

 A CDHOA explicou o seu objeto o respetivo enquadramento estatutário, assim 

como a sua pretensão em contribuir para uma estratégia nacional de proteção 

às pessoas idosas na pandemia; 

 Insuficiente coordenação do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e da Segurança Social;  

 Referencia aos custos por utente e aos valores de comparticipações que 

recebem da Segurança Social; 
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  Os lares de idosos não serem legalmente obrigados a ter médicos, pelo que a 

dificuldade de tratar eventuais doentes com COVID-19 aumenta 

substancialmente; 

 Referiram a falta de Auxiliares de Ação Direta e dificuldade na contratação de 

pessoal qualificado; 

 Atendendo à ausência de formação do Ministério da Saúde aos profissionais 

dos Lares, as Entidades ministraram elas própria a sua formação. 

Consideraram a formação importante, que disponibilizaram aos lares, tendo 

essa formação ocorrido de forma discricionária; 

 Consideraram que os lares não são as entidades mais habilitadas e adequadas 

para tratarem de utentes com COVID-19; 

 Em resposta à nossa questão referiram que deveria existir estruturas de 

retaguarda para assegurar o tratamento de idosos doentes com COVID-19; 

 Concordaram com a existência de uma estratégia nacional para todos os lares. 

 

Dia 08.10.2020 - DGS - Direção Geral da Saúde – a reunião foi realizada através de 

videoconferência na plataforma zoom, com a participação da Diretora Geral da Saúde, 

Dra. Graça Freitas, e da Chefe da Divisão de Epidemiologia e Estatística, Dra. 

Elisabete Serrada, e os seguintes membros da CDHOA: Dr. José Trincão Marques 

(Presidente), Dra. Mariana Ferreira Macedo, Dra. Márcia Martinho da Rosa e Dr. 

Normanha Salles. 

 

Análise dos seguintes temas: 

 

 A CDHOA explicou o seu objeto e respetivo enquadramento estatutário, assim 

como a sua pretensão em contribuir para uma estratégia nacional de proteção 

das pessoas idosas na pandemia. 



 

 
 

Largo de São Domingos, 14 – 1º | 1169-060 LISBOA-PORTUGAL 

Telefone: +351 218 823 550    Email: com.direitoshumanos@cg.oa.pt 

4 
 A Dra. Graça Freitas fez o enquadramento legal das normas e decretos-lei 

emanados na pandemia, referiu a estratégia e os procedimentos adotados mais 

especificamente nos Lares. 

 Na reunião foram abordados os seguintes temas: surtos em lares, eventuais 

falhas de procedimentos e resposta das entidades competentes; inexistência 

de plano de contingência nacional para as pessoas em situação de sem-abrigo; 

estratégia adotada nos Estabelecimentos Prisionais na pandemia e falhas nos 

procedimentos com as/os Advogadas/os. 

 Lares de Idosos: Importância de hospitais e residências de retaguarda para os 

idosos; a pertinência (ou não) da vacina pneumocócica nos idosos; regime de 

visitas; ausência de formação do governo aos funcionários dos lares - 

ajudantes de ação direta - no combate à pandemia; o programa Adaptar Social 

+ ter claramente uma verba insuficiente às necessidades do sector social; 

estratégia atual de testagem e importância das brigadas de ação rápida. 

 A CDHOA transmitiu as principais preocupações no atual contexto de 

pandemia as quais são partilhadas pelos representantes do sector social dos 

lares, a saber: má articulação entre o Ministério da Saúde e da Segurança 

Social; orientação da DGS no caso de um surto num Lar em optar por retirar os 

idosos não infetados e deixar os que têm COVID-19; problemas com a 

substituição de recursos humanos, na sequência do agravamento da 

pandemia.  

 Pessoas em situação de sem-abrigo: Inexistência de um Plano de Contingência 

Nacional, importância do Poder Local neste âmbito e os problemas das 

Instituições deste sector para darem uma resposta adequada e digna. 

 Reclusos e Estabelecimentos Prisionais: Falhas com as/os Advogadas/os nos 

procedimentos de mitigação da COVID-19, tais como: insuficiência de álcool 

gel disponível em alguns Estabelecimentos Prisionais, não disponibilização de 
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máscaras e ausência de acrílico ou cuidado com o distanciamento 

recomendado entre o recluso e o/a Advogado/a. Falha no contacto com a/o 

Advogada/o, após um recluso ter testado positivo à COVID-19, nem sempre 

o/a Advogado/a que contactou presencialmente com o recluso é informado 

desse fato e considerado contato próximo. Foi solicitada a correção das falhas 

identificadas. 

 A estratégia de testagem dos reclusos, o plano de contingência e os surtos 

existentes à data nos Estabelecimentos Prisionais foram temas também 

discutidos na reunião. 

 

III – Conclusões 

 

 Foi discutido com todas as entidades o enquadramento legal e legislação do 

sector; 

 Importância do investimento e aumento da Rede de Cuidados Continuados 

Integrados; 

 Importância dos lares estarem cada vez mais direcionados para as demências 

e saúde mental; 

 O elevado número de contraordenações da ACT, em virtude dos modelos 

espelho sugeridos pela Ministra da Saúde e da Diretora Geral da Saúde; 

 Preocupação com o funcionamento e o número de recursos humanos que 

integram as Brigadas de Ação Rápida; 

 Preocupação com a disponibilidade de EPI´s no mercado, designadamente 

luvas; 

 Fraca articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança 

Social; 
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 Os Lares de Idosos públicos e privados não podem ser confundidos com 

clínicas ou outras entidades especializadas em cuidados de saúde; 

 Todas as entidades comungam da mesma opinião sobre os utentes com 

COVID-19 não serem por princípio tratados nos Lares; 

 Verificou-se que inicialmente não existiam procedimentos instituídos para lidar 

com a Pandemia devido ao desconhecimento no tratamento da mesma; 

 Inexistência de articulação entre as diversas entidades responsáveis; 

 Todos concordam com a criação de uma estratégia nacional. 

 

IV – Medidas a adotar ou proposta de ação 

 

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados (CDHOA), terminadas 

as diversas reuniões, e porque o Direito à Vida (art.º 24º), o Direito à Integridade 

Pessoal (art.º 25º), Direito à Liberdade e à Segurança (art.º 27º) e do Direito à Saúde 

(art.º 64º) são direitos constitucionalmente consagrados, entende dever ser definida 

uma Estratégia Nacional que vá de encontro às necessidades especiais da população 

sénior, o que irá promover, impedindo por um lado a propagação rápida do vírus 

COVID-19 e permitindo por outro que esta população possa manter a plenitude dos 

seus direitos como o direito à saúde e à família. 

 

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados 

 

 


