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CUIDADOS DE LONGA
DURAÇÃO

Recomendação Europeia 
sobre o acesso a cuidados 
de longa duração 
acessíveis e de elevada 
qualidade.
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A Estratégia Europeia de Prestação de Cuida-
dos foi apresentada em setembro deste ano 
com vista a assegurar serviços de prestação 
de cuidados de qualidade, acessíveis e a preços 
comportáveis em toda a União Europeia e para 
melhorar a situação tanto dos beneficiários de 
cuidados como das pessoas que lhes prestam 
cuidados, a título profissional ou informal. A 
Comunicação da Comissão é acompanhada 
por duas propostas de recomendação: uma 
sobre a revisão dos Objetivos de Barcelona e 
outra sobre o acesso a Cuidados de longa du-
ração acessíveis e de elevada qualidade. En-
quadrada no Plano de Ação do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, a Estratégia Europeia de 
Prestação de Cuidados apresenta-se como 
um contributo para o cumprimento dos prin-
cípios 11 — acolhimento e apoio a crianças; 
18 — cuidados de longa duração e 9 — equilí-
brio entre a vida profissional e a vida privada, 

Que investimento 
deve ser feito 
nos cuidados de 
longa duração 
em Portugal?
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mas está também ligada a outras iniciativas 
da Comissão como, por exemplo, a Estratégia 
sobre os Direitos das Pessoas com Defici-
ência, a Garantia Europeia para a Infância, a 
Estratégia para a Igualdade de Género, entre 
outras.

A Estratégia apresentada não deixa de lado a 
dimensão das condições de trabalho (incluin-
do salários) e de capacitação dos prestadores 
de cuidados, assim como da conciliação vida-
trabalho dos cuidadores informais.

O presente Webinar pretende refletir e de-
bater a proposta de recomendação sobre o 
acesso a cuidados de longa duração acessí-
veis e de elevada qualidade. A proposta da 
Comissão apresenta-se como um novo ins-
trumento para se melhorar o acesso a cuida-
dos de longa duração, com mais qualidade, 
direcionados a todos que deles precisem 

e protegendo aqueles que diariamente os 
prestam, quer ao nível formal, quer informal. 
A forma como Portugal colocará em prática 
esta recomendação é de elevado interesse 
para todos e precisa de ser debatida também 
com a colaboração de diferentes entidades 
e, mesmo, cidadãos. A Comissão refere que 
os Estados Membros têm agora que nomear 
um coordenador nacional dos cuidados de 
longa duração e submeter à Comissão, no 
espaço de 12 meses, um plano de ação que 
espelhe as medidas que irão implementar a 
recomendação.

O webinar pretende, assim, promover um de-
bate em torno da importância da recomenda-
ção da Comissão sobre os cuidados de longa 
duração para a realidade nacional, lançando 
os primeiros alertas e as primeiras propostas 
que possam ser um contributo para este pla-
no de ação.
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• Dar a conhecer a Estratégia Europeia 
da Prestação de Cuidados apresentada 
pela Comissão em setembro, destacan-
do a recomendação sobre o acesso a 
cuidados de longa duração acessíveis e 
de elevada qualidade

• Promover uma reflexão em torno dos de-
safios inerentes aos cuidados de longa 
duração junto da população idosa

• Promover uma reflexão em torno dos de-
safios atuais impostos aos prestadores 
de cuidados – formais e informais

• Contribuir para o desenho de um plano 
nacional sobre cuidados de longa dura-
ção que defenda os direitos das pessoas 
idosas e a qualidade dos cuidados pres-
tados a esta população
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