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 Porto. Importa-se: intervenção junto dos idosos em situação de isolamento  

 

Fonte: Portal de notícias do PORTO 

 

No dia 19 de abril 2018 o Aces Porto Oriental, com a representação da sua Diretora Executiva Dra. Dulce 

Pinto, e da USP, Eduarda Ferreira e Patrícia Andrade, esteve presente na apresentação do Projeto Porto. 

Importa-se que decorreu durante a tarde, no Coliseu do Porto. 

 

O projeto Porto. Importa-se está a ser implementado pela Domus-Social, EM – Empresa Municipal de 

Habitação do Porto da Câmara Municipal do Porto (CMP), e tem intervenção direta junto dos inquilinos mais 

idosos que vivem em situação de isolamento. O projeto chega ao terreno para responder a um universo de 

mais de 2.000 pessoas e pretende ir ao encontro de cidadãos sozinhos com mais 70 anos e casais com mais 

de 75 anos. Os principais objetivos orientadores passam pelo levantamento dos problemas e pela promoção 

e articulação entre a população idosa e as diferentes respostas sociais. (Fonte: Portal de notícias do PORTO). 
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Fonte: Portal de notícias do PORTO 

 

Tal como fundamentamos no WORKSHOP IDOSOS ISOLADOS – Saúde e Participação, 17 novembro 2017, 

realizado no âmbito do 3º Encontro da Unidade de Saúde Pública, numa comunidade fortemente 

envelhecida como a do ACES Porto Oriental (e restante cidade) o número de idosos isolados e/ou a viver 

sozinhos é já uma realidade (especialmente na freguesia do Bonfim) e com tendências manifestamente 

crescentes – 42-54% dos indivíduos com mais de 65 anos vivem sozinhos (família unipessoal com >65 anos). 

 Dos indivíduos considerados isolados pela Domus Social (CMP) 58% são idosos e 37% são indivíduos com 

idades compreendidas entre 44-65 anos, o que auspicia o aumento do isolamento em escalão etário 

seguinte.  

A intervenção necessária para efetividade da vigilância da saúde e bem-estar da pessoa idosa é beneficiada 

pelo Diagnóstico da Situação de saúde, com identificação dos determinantes sociais e de saúde e por uma 

integração de todos os cuidados e intervenções. Esta deve incluir avaliação assertiva da funcionalidade e 

registo de ações de promoção da saúde e prevenção da doença, bem como a participação ativa da 

sociedade. Neste prisma, a concertação dos profissionais intervenientes a nível de nomenclatura, boas 

práticas e capacidades de cada um (ou seja, aquilo que a instituição/associação pode de facto fornecer ao 

parceiro) é fundamental para a compleição de objetivos comuns a todos - parceiros da saúde e 
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comunitários” (Fonte: Gustavo Duarte e Patrícia Andrade, “WORKSHOP IDOSOS ISOLADOS – Saúde e 

Participação”, 17 novembro 2017). 

A articulação entre o ACES Porto Oriental e a CMP através da sua Vereação, Dr. Fernando Paulo e da 

Diretora da Gestão do Parque Habitacional, Dra. Filipa Melo, tem sido essencial e determinante no delinear 

de uma intervenção concertada, com estratégias e reconhecimento de objetivos/valores comuns dentro 

desta temática. 

 

 

        
Fonte: Portal de notícias do PORTO. 

 

 

 

 

Eduarda Ferreira, Coordenadora da USP do ACES Porto Oriental    
Patrícia Andrade, Psicóloga da USP do ACES Porto Oriental    

 


