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RESUMO  

 Este artigo tem como primordial objetivo perceber que evolução houve da legislação portuguesa até à atualidade, 

referente às pessoas idosas e aos equipamentos de que estas usufruem. 
 A metodologia adoptada consistiu na pesquisa e análise de todos os Decretos-Lei e Decretos Regulamentares 
publicados na República Portuguesa desde 1968 até 2014. Constatámos que a legislação existente continua a aliar a 
fragilidade e a incapacidade à pessoa idosa. No entanto, surgiram algumas alterações ao nível da linguagem. 
 Verificámos ainda que existe um longo caminho a percorrer, com o intuito de que a pessoa idosa não tem de continuar 
necessariamente a ser vista como um ser frágil e incapaz e os equipamentos existentes não têm de ser apenas de cariz 
caritativo e assistencialista. 

Palavras-chave: legislação, pessoa idosa, envelhecimento, sociedade 

ABSTRACT 
  

The main objective of this article is to understand what evolution occurred in the Portuguese law until the present day, 
concerning to the elderly and the equipment that they use.  

The methodology consisted was based on research and analysis of all Decree-Law and Regulatory Decrees published 
in Portugal from 1968 to 2014.  

We found out that the existing legislation continues to combine the fragility and the inability to the elderly.  
However, there were some changes in terms of language. We also verified that there is still a long way to go with the 

purpose to show that an elderly person does not necessarily have to continue to be seen as fragile and unable and the existing 
equipment does not have to be just charitable and welfare nature. 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INTRODUÇÃO 

Em Portugal, como na Europa, tem-se 
verificado uma tendência crescente para o 
aumento da população idosa. Este fenómeno 
ocorre em todos os países desenvolvidos e 
verifica-se atualmente um aumento também nos 
países em desenvolvimento. 

Este estudo mostra-se pertinente e 
extremamente interessante visto que, existe a 
ideia de que a sociedade em geral não está 
sensibilizada para a questão do envelhecimento 
e principalmente para as exigências e serviços 
necessários para a população com mais de 65 
anos.  

As projecções oficiais disponíveis indicam 
uma dinâmica populacional sem precedentes na 
história portuguesa, com o crescente peso das 
populações séniores e uma redução alarmante 
do peso da população activa (Chau et al, 2012). 

A relação entre o número de idosos e 
jovens traduziu-se, em 2010, num índice de 
envelhecimento de 118 idosos por cada 100 
jovens e o número de idosos com mais de 80 
anos passou de 340 milhares, em 2000, para 
484,2 milhares, em 2010 (Chau et al, 2012). A 
verdade é que, o peso dos idosos e dos grandes 
idosos na estrutura populacional tem vindo a 
aumentar de forma significativa e desafiante. 

Portugal apresentava em 2009 uma das 
maiores taxas de dependência da União 
Europeia com um valor de 26,3%, só 
ultrapassado pela Itália, Grécia e Suécia com 
um valor de 30,6%, sendo a média comunitária 
de 25,6%. Segundo os dados das Nações 
Unidas, para 2007 Portugal era o 10º país do 
mundo com maior percentagem de idosos e o 
14º com maior índice de envelhecimento (Chau 
et al, 2012). 

Deste modo, propomo-nos fazer uma 
revisão e avaliação sistemática de toda a 
legislação desde 1968 até aos dias de hoje, 
analisando-a criticamente face à evolução das 
características das pessoas idosas e ao não 
ajustamento da legislação actual. O objectivo 
fulcral é perceber em que sentido a legislação 
evoluiu ao longo dos tempos a nível das 
estruturas residenciais para as pessoas idosas e 
perceber qual o caminho a percorrer.  

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

Foi em 1968 que pela primeira vez em 
Por tugal se leg is lou sobre os apoios 
direcionados às pessoas idosas.  

Nessa altura, já existia a preocupação 
com este grupo etário (e também com as 
crianças) e com as condições em que estes 
residiam em estruturas às vezes sem condições 
de higiene e sem pessoal técnico que 

a s s e g u r a s s e a s m e s m a s c o m u m 

funcionamento satisfatório. Foi sentida a 

necessidade de estabelecer medidas 

legislat ivas adequadas, de forma a 

regulamentar o exercício destas actividades, 

estabelecendo assim a sujeição deste tipo 

de equipamentos e licenciamento prévio e à 

fiscalização do Ministério da Saúde e 

Assistência de forma a garantir a qualidade dos 

serviços bem como da promoção de bem-estar 
social da população.  

Em 1975 a legislação veio determinar o 
cancelamento dos pedidos de abertura de novos 
lares, o que conduziu indirectamente ao 
aumento de estabelecimentos clandestinos. 

Ocorrendo uma proliferação crescente de 

estabelecimentos com fins lucrativos que se 
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se destinavam a apoiar crianças em idade pré-
escolar bem como pessoas idosas ou 
diminuídas. O diploma de 1981 destinou-se a 
repor a obrigatoriedade do licenciamento prévio 
de equipamentos sociais e do exercício de 
actividades com fins lucrativos da Segurança 
Social. Foi atribuído aos Centros Distritais da 
Segurança Social a competência de fiscalização 
dos equipamentos sociais com fins lucrativos, 
para passarem alvarás e aplicarem multas.  

O campo de actuação do apoio social é 
alargado, e em 1983, é reformulado o regime de 
licenciamento dos estabelecimentos com fins 
lucrativos com actividades de apoio social a 
crianças, jovens, deficientes e pessoas idosas. 

O Decreto-Lei de 1989 visou reforçar a 
capacidade fiscalizadora dos Centros Regionais 
e sujeitar obrigatoriamente o funcionamento dos 
estabelecimentos que desenvolvem actividades 
de apoio social no âmbito da acção social 
exercida pela Segurança Social. Também se 
procedeu a uma rigorosa tipificação das 
infracções que constituíram contra-ordenações, 
puníveis com coimas (com montantes 
relativamente elevados). Procedeu-se ainda a 
uma melhor clarif icação das entidades 
abrangidas, exigindo-se a realização de 
escrituras públicas de trespasse ou cessão de 
exploração. 

O Decreto-Lei nº 30/89 concebeu sanções 
desadequadas quanto às  
contra-ordenações relativamente às instituições 
privadas lucrativas. Assim, em 1997, foi 
a l t e rado , havendo a necess idade de 
burocratizar o processo de licenciamento e 
controlo de funcionamento. Neste mesmo ano, 
este Decreto-Lei foi revogado pelo Decreto-Lei 
nº 133-A/97, que veio estabelecer nova 
regulamentação dos estabelecimentos e 

serviços privados que desenvolviam actividades 
de apoio social do âmbito da Segurança Social. 
E x c l u i u a s I n s t i t u i ç õ e s P r i v a d a s d e 
Solidariedade Social que tinham acordos de 
cooperação (através dos acordos esse objectivo 
pode ser atingido de forma idêntica ao do 
licenciamento), simplificou a regulamentação do 
processo de licenciamento e das condições da 
respectiva concessão, actualizou os valores das 
coimas (estavam desactualizadas e existia a 
necessidade de auferir mais benefícios), 
automat izou medida adminis t rat iva de 
encerramento de estabelecimentos, e ainda 
previu período de transição para a adequação 
de estabelecimentos já em funcionamento às 
novas normas – incentivando assim à 
regulamentação da situação num período 
estabelecido. 

Tendo por base o Decreto-Lei anterior, que 
visava melhorar os níveis de funcionamento e 
de qualidade na promoção do bem-estar do 
utente, só no diploma de 1999 foi decretada a 
obrigatoriedade de existência do livro de 
reclamações dando direito de reclamação ao 
cliente, no sentido de promover a participação 
das pessoas na defesa e aprofundamento dos 
seus direitos enquanto cidadãos. 

Mais tarde, em 2007 (Decreto-lei nº 
64/2007), surgiu a preocupação com a 
qualidade dos equipamentos sociais no que 
respeita à segurança e bem-estar dos cidadãos 
mas também a simplificação dos procedimentos 
de l icenciamento e funcionamento dos 
equipamentos. O Governo assumiu como 
prioridade, avaliar e reformular as regras de 

implementação no terreno das respostas 

fundamentais para a promoção da autonomia e 
de cuidados com as pessoas idosas. Assim, são 

afirmados os princípios de cooperação entre o 
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Estado e o sector solidário, no que diz respeito 
ao licenciamento do funcionamento dos serviços 
e estabelecimentos sociais mas também à 
premente necessidade de um planeamento 
eficaz da rede de equipamentos sociais, 
i n d e p e n d e n t e m e n t e d a s r e g r a s d e 
financiamento que se fossem adoptar. 

Revogado pelo Decreto-lei nº 99/2011, o 
novo diploma decretou à simplificação dos 
processos legais e burocráticos afectos aos 
mesmos, a garantia da sustentabilidade das 
instituições de apoio social, a promoção da 
coesão social, reforçando assim, a capacidade 
de acção/actuação local e ainda a adequação 
da legislação à realidade nacional. 

Por último, e ainda em vigor, surge o 
diploma de 2014 que pretende ajustar o regime 
sancionatório à realidade atual e também 
permitir uma melhor adaptação à legislação 
anteriormente publicada. 

Porém, nos dias de hoje, deparamo-nos 
com uma estagnação ou até mesmo (in)volução 
da legislação. Se por um lado, o vocabulário 
evoluiu, a legislação em si, continua a preservar 
o estigma do envelhecimento e das pessoas 
idosas.  

CONCEITO DE ENVELHECIMENTO 

Nos ú l t imos anos a ques tão do 
envelhecimento humano tem vindo a merecer 
cada vez mais a nossa atenção, quer pela sua 
atualidade, quer pelo desafio que assume.  

Binet e Bourliere, citados por Gonçalves 
(1990, p.30), citado por Fernandes (2000:21), 
defendem que o envelhecimento refere-se “a 
todas as modificações morfológicas, fisiológicas, 
bioquímicas e psicológicas que aparecem como 
consequência da acção do tempo sobre os 

seres vivos”. Torna-se assim evidente que o 
envelhecimento é um processo complexo e 
universal, no entanto, “não é uma doença: vive-
se, logo envelhece-se” (Fernandes, 2000, p.21).  

O conceito de idoso não é, no entanto 
consensual tendo sido ao longo do tempo, 
objecto de debate. Há uma perspectiva que 
descreve o idoso e a velhice de uma forma 
negativa, onde o idoso é encarado como um ser 
humano frágil em situação de “pobreza, 
i so lamento soc ia l , so l idão , doença e 
dependência” (Mauritti 2004, p.340). Segundo 
este autor, o percurso de vida de cada pessoa, à 
medida que a idade avança, culmina fatalmente 
num quadro dantesco de exclusão e sofrimento. 
Ainda segundo Mauritti (2004, p.340), a 
segunda perspectiva considera o idoso como 
um potencial “segmento específ ico de 
consumo”. Ou seja, a velhice é uma época de 
reflexão, ócio, de dedicação às actividades 
como o “autoaperfeiçoamento” como elementos 
fundamentais para um Envelhecimento Activo. 

Deste modo, é importante perceber com 
q u e p e r s p e t i v a é q u e s e e n c a r a o 
envelhecimento em Portugal nomeadamente, 
em termos legislativos, uma vez que é um factor 
determinante para perceber se o nosso país 
es tá preparado para es te es t rondoso 
envelhecimento demográfico. 

METODOLOGIA  

 C o m o m e t o d o l o g i a p a r a o 
desenvolvimento do nosso trabalho, foi 
realizada uma pesquisa em que reunimos todos 
os Decretos-Lei e Decretos Regulamentares 
publ icados pela Repúbl ica Portuguesa 
direcionados à população-alvo com que 
trabalhamos, as pessoas idosas. 
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Iniciámos a pesquisa pelos documentos mais 
recentes que nos remetiam sempre ao 
documento anterior. Selecionámos apenas 
aqueles que diziam respeito às estruturas 
residenciais para pessoas idosas, indo ao 
encontro do nosso fundamento. 
 Deste modo, concluímos que existiam 
nove Decretos-Lei e Decretos Regulamentares 
(e um Diário do Governo) que correspondiam ao 
objectivo do nosso trabalho. Estes estão 
compreendidos entre o período de 1968 a 2014. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 Da análise realizada aos Decretos-Lei e 
Dec re tos Regu lamen ta res resu l t ou a 
sistematização de informação no quadro 2. 
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Perspetiva tradicional Perspetiva do envelhecimento 
produtivo/ativo 

Niilista Esperançoso
Deterioração Crescimento e desenvolvimento
Incapacidade Saúde e bem-estar
Institucionalização e dependência Autonomia, independência e 

Interdependência
Forte resistência à mudança Ajustamento à mudança
Incapaz de aprender Estimulação intelectual
Preparação para a morte Desfrutar o dia-a-dia
Vulnerabilidade/passividade Empowerment
Qualidade de vida (uma dimensão) Qualidade de vida (multidimensional) 
Desapego social Envolvimento social
Isolamento comunitário Integração comunitária
Negação e fuga aos desafios Enfrentar desafios
Necessidades, défices, perda de 
Oportunidades

Força, habilidades, desejos, 
Oportunidades

O passado e o que este poderia ter 
sido

O futuro e o que ele ainda poderá 
Representar

O microambiente O macroambiente
Comportamentos “apropriados à 
idade”

Comportamentos neutrais para a idade

Uso de um stock terapêutico Melhoria terapêutica
Estilo de vida sedentária Ativismo e atividade
Receber Dar, prestar voluntariado, trocar

Quadro 1. O paradigma do envelhecimento produtivo na prática gerontológica
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Face ao observado, constatamos que a 
ideia de incapacidade está muito latente em 
toda a legislação, e é indiscutível que ela existe 
e que deve ser contemplada e legislada, mas 
também existe a plena capacidade ou parcial 
para realizar atividades e se manter/tornar um 
indivíduo útil para a sociedade. No nosso 
parecer, há ainda um longo caminho a percorrer  

no que toca a estes indivíduos e às suas 
potencialidades que, por norma, não são 
promovidas ou são pouco aproveitadas.  
 Por outro lado, verificámos que a 
legislação ao longo dos anos, não acompanhou 
a evolução da sociedade. Temos o exemplo do 
livro de reclamações que só começa a existir em 
1999, 25 anos após o fim da ditadura (DL 
nº268/99). Há 16 anos, foi então possível, os 
cidadãos reclamarem pelos seus direitos ou por 
um bom serviço/atendimento (DL nº268/99).  
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Em 1968, Portugal vivia ainda numa ditadura e o 
governo de Salazar sentiu a necessidade de 
tornar obrigatório o licenciamento de estruturas 
destinadas a prestar serviços a crianças e 
idosos, para que se estes serviços tivessem 
alguma dignidade (DL nº 48580/1968). Quando 
analisamos esta lei e a forma como ela está 
escrita, curiosamente algumas situações são-
nos muitos familiares, ou seja, mantêm-se na 
legislação há 47 anos, como por exemplo no 
artigo 3º onde consta “O alvará só será passado 
a requerimento de pessoa de reconhecida 
idoneidade e desde que se verifique de 
instalações adequadas e de pessoal técnico e 
auxiliar julgado suficiente para o seu bom 
funcionamento.” (DL nº 48580/1968).  
Este é um exemplo claro da forma como a 
nossa legislação tem vindo a “evoluir”. 
Atualmente já são exigidas especificidade de 
formação para o Diretor Técnico, são exigidos 
profissionais de saúde (enfermeiro, médico…) e 
profissionais de animação sociocultural, mas 
aos auxiliares/ajudantes de ação directa não é  
legalmente exig ida qualquer formação 
específica.  
 Consideramos que a legislação actual 
atua como principal catalisador das situações de 
negligência e desligamento das pessoas idosas 
(DL nº99/2011, DL nº33/2014).  

 Outra lacuna que detectámos, é que a 
legislação continua muito direcionada para as 
pessoas idosas carenciadas. Ainda assim, há 
pessoas idosas a viverem em situações 
deprimentes e a verdade é que a legislação 
atual não prevê alguns casos, como as pessoas 
idosas que vivem isoladas (DL nº33/2014). Que 
respostas existem atualmente para essas 
pessoas?  
Acontece que, muitas vezes, são deixadas ao 
abandono, tal como a sua terra. Consideramos 
que é urgente agir no sentido de mais 
respostas, apoios ou alternativas para estas 
pessoas que são exatamente iguais em direitos 
e dignidade. 

CONCLUSÃO CRÍTICA 

Após uma profunda análise da legislação 
das estruturas residenciais para pessoas idosas 
consideramos que existe principalmente uma 
lacuna ao nível dos equipamentos destinados a 
pessoas idosas que tenham como principal 
função a manutenção/ melhoria da qualidade de 
vida das pessoas idosas, que quando isoladas 
na sua grande maioria não é possível.  

Desta análise constatamos quatro pontos 
críticos que passamos a enumerar:  

1º A legislação não se adequou ao paradigma 
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do envelhecimento (continua a encarar o idoso 
numa perspetiva mais tradicional do que 
produtiva); 
2º A legislação nunca abordou questões 
relacionadas com a formação profissional (as 
pessoas são tratadas como “bichos”);  
3º A legislação não contempla quaisquer 
exigências/indicadores ao nível da dignidade e 
multifuncionalidade das pessoas que residem 
nas organizações/instituições (assim, não 
podemos sustentar a existência de estruturas de 
qualidade); 
4º Não existe qualquer referência, nem 
enquadramento legal de outras necessidades 
das pessoas idosas (pessoas que vivem só e/ou 
isoladas). 

Tendo em conta que o ambiente social 
do país tem uma grande influência na população 
e nos seus hábitos de vida verificamos que a 
legislação apenas se adaptou à evolução da 
sociedade em termos de linguagem, pois 
continuamos a manter na maioria das estruturas 
residenciais uma perspectiva asilar, tanto nas 
exigências de serviços como na definição da 
pessoa idosa. 

Tendo por base a nossa prát ica 
profissional consideramos que a legislação 
apresenta dois papéis díspares. Se por um lado, 
se apresenta pouco esclarecedora (elementos 
da equipa técnica), por outro, apresenta-se 
muito rígida (coimas, exigências estruturais, 
etc.). 

Para que os cuidados prestados às 
pessoas idosas do nosso país melhorem é de 
salientar a extrema importância que todos os 
profissionais que trabalham com estas pessoas 
tenham uma formação específica e aprofundada 
das necessidades, dificuldades, e capacidades 
destas pessoas. Só assim é possível trabalhar 

de forma a cumprir as necessidades específicas 
das pessoas idosas. Estes profissionais 
precisam de conhecer e aprender que a pessoa 
idosa deve ser tratada como individuo, e tem o 
direito à sua dignidade e privacidade que muitas 
vezes são as primeiras questões a ser 
esquecidas. Cabe ainda, ao governo promover o 
desenvolvimento deste tipo de formação e 
in tegrar es tas pessoas formadas nas 
instituições. 

Não existe neste momento qualquer 
exigência/ indicadores ao nível da dignidade e 
da avaliação multifuncional/ multidimensional 
das pessoas dentro das organizações, a falta de 
qualidade é constante e várias vezes apontada. 
No entanto em 50 anos de legislação nunca foi 
feita qualquer referência a este tipo de 
questões. A felicidade bem como a qualidade 
continuam a ser negligenciadas no panorama 
legislativo nacional.  
Como em muitas outras áreas, a perspectiva é 
que a área empresarial irá evoluir mais 
rapidamente que a legislação, como aliás já vem 

acontecendo. Verif icámos também uma 

crescente necessidade de equipamentos 
diferenciados e com características distintas do 
que está definido na legislação e, que neste 
m o m e n t o n ã o e n c o n t r a m q u a l q u e r 
enquadramento legal.  

Como nem tudo é mau, ao longo dos 
anos notou-se uma maior preocupação com o 
cliente e com as estruturas residenciais, 
pr inc ipa lmente no que d iz respei to à 
n e c e s s i d a d e d e l i c e n c i a m e n t o d o s 
equipamentos, a uma maior capacidade 
fiscalizadora pelos Centros Distritais de 
Segurança Social, bem como a obrigatoriedade 
de celebração de contrato e ao direito de 
reclamação. 
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Concluímos que existe um atraso 
estrutural do país a nível ético e social, e 
invariavelmente acabamos por cair sempre na 
desculpabilização promovida pela falta de 
legislação adequada às exigências cada vez 
maiores de um envelhecimento com qualidade, 
dignidade e pleno de atividade.  

Inevitavelmente, isto remete-nos para o 
pensamento inicial, “o envelhecimento é 
somente um processo de mutação societária ao 
qual as nossas sociedades devem e podem 
adaptar-se” (Loriaux, 1991). Portanto, o caminho 
é em frente e com a consciência de que o 
envelhecimento não deve ser visto mais da 
mesma forma. Ele existe, é cada vez mais 
desafiante e a sociedade não é a mesma. 
Concluímos com a ideia que, de facto é urgente 
um “reajuste” da legislação ao panorama atual. 
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