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Saudação 

“Dia do Cuidador Informal” – 5 de novembro 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS), nascido em 1979, veio concretizar o direito de todos os 

cidadãos, à proteção da saúde, e à prestação de cuidados globais de saúde, 

independentemente da condição social e económica de cada indivíduo. 

Ao longo de quatro décadas, temos assistido ao aumento da esperança de vida saudável, 

sinal de que estamos a trilhar o caminho correto. 

Em 2019, ano em que o SNS comemorou o seu 40ª aniversário, é aprovada a nova Lei de 

Bases da Saúde. 

Entre muitos dos muitos aspetos positivos que esta nova Lei nos dirige como o da 

promoção do reconhecimento do importante papel do Cuidador Informal é basilar e 

verdadeiramente insubstituível.  

A sua responsabilização e capacitação para a prestação, com qualidade e segurança, dos 

cuidados básicos regulares e não especializados que estes Cuidadores Informais executam, 

e a  criação do Estatuto do Cuidador Informal que regula os direitos e os deveres do 

cuidador e da pessoa cuidada, estabelecendo as respetivas medidas de apoio, aprovado 

pela Lei n.º 100/2019 de 6 de setembro, são fruto de um trabalho de perfeita harmonia 

que reuniu o consenso por parte de todos os partidos políticos, sem exceção na Assembleia 

da República, onde cada um deste deu o seu precioso contributo.  

Estima-se que mais de 800 mil indivíduos cuidem, em casa, das pessoas que estão 

dependentes de si. É um trabalho invisível, mas absolutamente vital. O trabalho dos que 

cuidam em domicílio de idosos, de pessoas com demência, com doenças crónicas ou de 

crianças com doenças graves, representa mais de 300 milhões de euros por mês, para o 

nosso país. Este será o valor económico das horas de trabalho dos Cuidadores 

Informais estimado num estudo pedido pelo Governo.  
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O Cuidador é quem se compromete a assistir uma outra pessoa que por diversos motivos 

se encontra incapacitado. Essa incapacidade que pode ser temporária ou permanente, 

impossibilita-o de cumprir, as tarefas associadas à sua vida quotidiana.  

O reconhecimento do Cuidador Informal é um grande avanço na promoção da qualidade 

de sustentação de cada indivíduo, numa perspetiva de inclusão que irá favorecer a 

capacidade da tomada de decisões e controlo da própria vida.  Ser Cuidador é cuidar, é 

estar presente querendo apoiando diária e permanente quem mais necessita.  

Não esquecendo a responsabilidade que cada autarquia tem de ter na participação e 

acompanhamento, na efetivação do direito à proteção da saúde, nas suas vertentes quer 

coletiva quer individual. Especialmente nos cuidados de proximidade e nos cuidados na 

comunidade.  

O direito à proteção da saúde constitui uma obrigação de todas as pessoas, da sociedade e 

do Estado. Terá obrigatoriamente, de abarcar o acesso ao longo da vida, à promoção, à 

prevenção, ao tratamento e reabilitação da saúde, a cuidados continuados e a cuidados 

paliativos. 

Em 41 anos de SNS muito se progrediu! Muito se fez, mas muito há para continuar a fazer. 

Sejamos Todos Agentes de Saúde!  

Maria de Fátima Soares 

 

 

Vereadora do Desenvolvimento Social e Saúde 

 


