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Investir na promoção da saúde e na prevenção da doença ao longo da vida…

Câmara Municipal de Matosinhos 
apresenta Plano Municipal de Saúde

Para a elaboração deste documento, foi ne-
cessário conhecer a realidade, mais concreta-
mente o Perfil de Saúde de Matosinhos, docu-
mento que foi apresentado na sessão por Luís 
Guedes, da Unidade de Saúde Pública.

A Presidente da Câmara Municipal, Luísa 
Salgueiro, alertou os presentes para o facto de 
o Plano Municipal de Saúde de Matosinhos 
orientar “para a necessidade de investir na saú-
de ao longo de todo o percurso de vida”. Aliás, 
esse é o primeiro dos cinco eixos estratégicos 
do plano, que visa “promover a saúde e prevenir 
a doença” ao longo da vida e não apenas duran-
te a chamada “velhice”.

Lília Pinto, diretora do departamento de In-
tervenção Social, deu a conhecer os restantes 
quatro eixos: Capacitar os indivíduos para a me-
lhoria e manutenção da saúde, criar comunida-
des locais e ambientes promotores da saúde 
mais resilientes, diminuir o impacto que os prin-
cipais problemas de saúde têm sobre a popula-
ção e centrar o sistema de saúde nas pessoas e 
na sua qualidade de vida. E anunciou algumas 
das medidas previstas para concretizar estes 
objetivos.

A Bolsa de Cuidadores é um dos projetos-
-piloto que o Município de Matosinhos irá de-
senvolver ao longo dos próximos dois anos. 
Para o efeito, foi tido em conta o perfil dos cui-
dadores informais. A maioria são mulheres com 
mais de 55 anos, cuidadoras de pessoas com 
alguma idade, deficiência, doença/ demência, 
com necessidade de apoio socioeconómico e 
de apoio domiciliário.

Segundo Catarina Pires, chefe de divisão 
de Promoção Social e Saúde, as necessidades 
constatadas no terreno foram principalmente o 
apoio nas atividades diárias. Assim, a Câmara 
Municipal irá criar uma Bolsa de Cuidadores, 
que disponibilizará pessoas prestadores de cui-
dados, com perfil adequado e qualificações cer-
tificadas. O objetivo é apoiar o cuidador informal 
nessa função, para que possa dedicar-se a ou-
tra atividade ou simplesmente descansar. Este 
serviço destina-se a aliviar a carga do cuidador 
informal e não substitui o serviço prestado pela 
rede local de IPSSs.

Para concretizar este projeto, será dada for-
mação a cidadãos desempregados inscritos no 

Centro de Emprego, seguindo-se a seleção de 
dez pessoas para a equipa inicial, que irão tra-
balhar das 08h00 às 20h00 nos dias úteis, na 
prestação deste serviço.

A Câmara Municipal de Matosinhos irá in-
vestir 200 mil euros na Bolsa de Cuidadores, 
sendo que uma parte do custo será compartici-
pada pelas famílias. Sobre esta matéria, Luísa 
Salgueiro referiu estar convencida de que, à se-
melhança de outros projetos levados a cabo 
pela autarquia, também a Bolsa de Cuidadores 
poderá ser adotada no futuro pelo resto do país 
e com o apoio do Estado.

20 entidades assinaram a carta de compro-
misso, quer do Plano Municipal de Saúde de 
Matosinhos, quer da Bolsa de Cuidadores e ao 
Plano Municipal de Saúde de Matosinhos aderi-
ram ainda outras 42 instituições.

Luísa Salgueiro sublinhou que “esta é uma 
resposta complementar ao que já existe no Ser-
viço Nacional de Saúde”. “Este é um plano aber-
to que todos nós devemos ajudar a construir. 
Faltam muitas outras instituições. Estou certa 
de que, com o trabalho em rede, vamos conse-
guir rentabilizar os recursos em torno de um ob-
jetivo comum potenciando os ganhos em saú-
de”, acrescentou.

Em nome das instituições que aderiram ao 
Plano Municipal de Saúde de Matosinhos, Maria 
de Belém Roseira, presidente do Conselho Ge-
ral e de Supervisão da Associação Dignitude, 
elogiou a “capacidade agregadora” da autar-
quia. “Esta é uma ação contra a indiferença com 
o envolvimento das forças vivas de Matosi-
nhos”, afirmou.

“Uma Saúde para todos e para todas” foi o ponto de partida para a construção do Plano Municipal de Saúde de Matosinhos, apresentado no dia 19 de 
outubro, na Casa da Arquitectura, em Matosinhos.

Luisa Salgueiro


