
Projeto “Cuidar 
em Casa”

Centro Social Comunitário do Peso



No Distrito de Castelo Branco, a 
GNR sinalizou 1867 idosos a viver 

sozinhos ou isolados.

Com a pandemia de Covid-19, a 
tendência destes números tem sido 

crescente, atingindo 
significativamente a população 

idosa. 

Levando ao afastamento por 
parte dos idosos de espaços de 

interação, afetos e estímulos

.



Problema Social: Isolamento físico e social dos idosos em zonas rurais,
agravado pela pandemia de COVID-19.

Solução: Projeto  Cuidar em Casa



Programa de intervenção 
multidisciplinar de

reabilitação e estimulação
dos idosos residentes em meios rurais

Desenvolvido em 
ambiente familiar e na 

sua comunidade

Acompanhamento; 
Socialização; Intervenção;

Competências 
de intervenção

Intervenção 
individual

Projeto Cuidar em Casa



Programa de intervenção individual prestado ao idoso no 
seu domicílio e na comunidade;

Assegura uma oferta integrada de cuidados básicos  e 
estímulos, por uma equipa multidisciplinar;

Promove uma melhor qualidade de vida e maior 
autonomia e, ajuda a minimizar os efeitos do isolamento e 
suas fragilidades. 

Projeto Cuidar em Casa



Público alvo

E aqueles que estejam envolvidos em atividades
socialmente úteis ou outras que evidenciam melhorias
progressivas da sua condição funcional e emocional.

50 Idosos residentes nas freguesias de intervenção, 
sujeitos a isolamento físico e com mais de 65 anos. 



Recursos humanos do Projeto Cuidar em Casa, para uma intervenção 
multidisciplinar nos idosos da comunidade referida anteriormente, sob 
orientação e supervisão do Centro Social Comunitário do Peso;

Ajudar a minimizar os efeitos do isolamento e suas fragilidades 
dos idosos, agravados pela pandemia de COVID-19.

Programa de intervenção multidisciplinar e articulada, com recurso a 
terapias de reabilitação, estimulação cognitiva, motora e sensorial;



6 ÁREAS  DE  INTERVENÇÃO INDIVIDUAL

Apoio Social

Serviço de Saúde

Apoio Psicossocial

Animação Sociocultural e 
Terapêutica

Fisioterapia

Auxiliar de Ação Direta



Apoio Social - Técnica de Sociologia 

Atender e encaminhar para outras entidades prestadoras de cuidados de
saúde e sociais, coordenação, monitorização e avaliação, articulação
entre o trabalho de toda a equipa e a supervisão clínica do médico da
entidade.



Serviço de Saúde – Enfermeira
Aconselhar, informar e orientar o público-alvo com vista à sua
reinserção familiar e social, cuidados básicos de saúde e reabilitação.



Apoio Psicossocial – Psicóloga
Contribuir para a adesão à Terapêutica e cumprimento do plano de
saúde, apoiar na definição e concretização do projeto de vida,
acompanhamento psicossocial e reabilitação cognitiva.



Animação Sociocultural e Terapêutica – Técnico 
de Animação Sociocultural

Promover o desenvolvimento e treino de competências transversais
(pessoas, físicas motoras, cognitivas e sociais), proporcionar momentos de
convívio, comunicação e ocupação de tempos livres, treino regular de
competências.



Fisioterapia – Fisioterapeuta

Programa de reabilitação motor e coordenação dessas funções, levando
a uma independência e conforto na realização das suas atividades de
vida diárias (AVD’s)



Auxiliar de Ação Direta
Prestar cuidados e cumprimento do plano de saúde com recursos
técnicos e logísticos de serviços adequados à progressiva autonomia
pessoal, social e profissional.



VersátilMultidisciplinar

Flexível Humanizado

ComunitárioColaborativo

Porque é 
um 

projeto  
inovador? 



I M P A C T O   S O C I AL

Permitirá combater a 
evolução de patologias que 
degradam a qualidade de 
vida

Mais apoios e respetivos 
cuidados

Reforçar o desenvolvimento 
pessoal dos idosos;
Prevenir os declínios;  



Entidades a colaborar no Projeto


