de acordo com os ensejos e necessidades

PESSOAS IDOSAS
RESPOSTAS COMUNITÁRIAS

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)

0

PESSOAS IDOSAS RESPOSTAS COMUNITÁRIAS

Índice
INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................... 2
APOIOS PECUNIÁRIOS/BENEFICÍOS ................................................................................................................. 3
ISOLAMENTO/DEPENDÊNCIA/DEFICIÊNCIA .................................................................................................... 8
APOIOS POR FALECIMENTO ............................................................................................................................ 10
FÉRIAS/LAZER ................................................................................................................................................... 13
LEGISLAÇÃO ...................................................................................................................................................... 14
CONTACTOS ...................................................................................................................................................... 15
NOVOS CONTACTOS ........................................................................................................................................ 16

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)

1

PESSOAS IDOSAS RESPOSTAS COMUNITÁRIAS
INTRODUÇÃO
Ali tereis socorro e forte esteio
mote para o trabalho efetuado por todos quantos servem este instituto em prole de uma atendimento e
intervenção de qualidade junto das diversas problemáticas apresentadas pelos Beneficiários e seus familiares
que diariamente procuram os nossos serviços.
Com a missão de melhoria contínua, foi elaborado o presente documento que visa constituir-se como
instrumento de suporte aos Técnicos Superiores de Serviço Social (TSSS) do IASFA, I.P. e a todos os colaboradores
envolvidos na prestação de atendimento ao público nos Centros de Apoio Social (CAS) permitindo congregar,
sistematizar conceitos, objetivos e disposições legais/normativas de respostas sociais comunitárias para
Pessoas Idosas e auxiliar no atendimento e encaminhamento prestado aos seus Beneficiários.
Quer constituir-se como um documento dinâmico, numa lógica de interação com o próprio utilizador permitindo
atualizar e acrescentar informação relevante através do envio de contributos para o email das@iasfa.pt .
.
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APOIOS PECUNIÁRIOS/BENEFICÍOS
APOIO/PROGRAMA

ENTIDADE RESPONSÁVEL

OBJETIVO

DESTINATÁRIOS

QUEM SE PODE CANDIDATAR

SCAP
(Subsídio
Complementar de
Apoio de 3ª
Pessoa)

IASFA, I.P.

Compensar o acréscimo de encargos
familiares em função do Beneficiário
Titular (BT)/Beneficiário Familiar (BF) que,
não possa praticar com autonomia os atos
indispensáveis à satisfação das atividades
básicas de vida diária e atividades
instrumentais de vida diária e necessite de
apoio de 3ª pessoa ou instituição/serviço

Beneficiários Titulares e Familiares da Ação Social
Complementar, definidos no Regulamento de
Beneficiários do IASFA, I.P., aprovado pela
Portaria nº 1238/2010, de 14 de dezembro

www.iasfa.pt

SCERPI
(Subsídio
Complementar
para Estrutura
Residencial para
Pessoas Idosas)

IASFA, I.P.

Compensar
os
Beneficiários
Titulares/Beneficiários Familiares no
âmbito das despesas suportadas com a
institucionalização em ERPI, que não
tenham requerido a Comparticipação em
Lar/Casa de Repouso pela Assistência na
Doença aos Militares das Forças Armadas
ou pelo Instituto de Proteção e Assistência
na Doença, I.P. (ADSE)

Beneficiários Titulares e Familiares da Ação Social
Complementar, definidos no Regulamento de
Beneficiários do IASFA, I.P., aprovado pela
Portaria nº 1238/2010, de 14 de dezembro

www.iasfa.pt

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social

Compensar mensalmente os idosos com
baixos recursos

Beneficiários Titulares e Familiares da
Ação Social Complementar do IASFA,
I.P. em função da sua situação
socioeconómica, que se encontrem
em situação de necessidade de apoio
de 3ª pessoa ou instituição/serviço,
sem que se torne necessário o seu
internamento
em Famílias de
Acolhimento/Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas (ERPI)
Todo o BT/BF, em função da sua
situação socioeconómica, que esteja
institucionalizado em ERPI por
motivos de isolamento, risco de
perda de independência e/ou
autonomia ou parcial/totalmente
dependente para a prática das
Atividades Básicas da Vida Diária e das
Atividades Instrumentais de Vida
Diária
Idosos de baixos recursos residentes
em Portugal, com idade igual ou
superior à idade normal de acesso à
pensão de velhice do regime geral de
segurança social, ou seja 66 anos e 5
meses.

Os requerentes têm de ter recursos inferiores ao
valor limite do CSI:
- Se for casado (ou viver em união de facto há
mais de 2 anos): os recursos do casal têm de ser

Centros Distritais de Solidariedade e
Segurança Social

CSI
(Complemento
Solidário para
Idosos)

ONDE ACEDER

recursos da pessoa que pede o CSI inferiores ou
- Se não for casado (nem viver em união de facto
há mais de 2 anos): os seus recursos têm de ser

Comparticipação
de despesas com
Lares e Casas de
Repouso

Assistência na doença aos
Militares - ADM
IASFA, I.P.

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)

Apoiar, em Lares e Casas de Repouso,
doentes que se encontrem em situação de
dependência, acamados de forma crónica
e permanente ou com quadros de
demência grave, com incapacidade total e
permanente para todo e qualquer
trabalho e não possam dispensar a
assistência e vigilância permanentes de
uma terceira pessoa. O quadro clínico
deve refletir essa dependência e falta de
autonomia para satisfazer as necessidades
básicas da vida quotidiana e a
incapacidade
de
o
beneficiário
permanecer no domicílio.

Beneficiários Titulares e Familiares da
ADM definidos no Decreto-Lei nº
167/2005, de 23 de setembro

Beneficiários
titulares
reformados
ou
aposentados e familiares adultos não ativos, em
função da situação médico-social e da capitação
resultante do rendimento do agregado familiar.

http://adm.defesa.pt/
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Comparticipação
de Apoio
Domiciliário por
terceira pessoa
ou por familiar

Assistência na doença aos
Militares - ADM

IASFA, I.P.

Benefícios
Adicionais de
Saúde para quem
recebe CSI

Apoio Social
Extraordinário ao
Consumidor de
Energia (Tarifa
Social de
Eletricidade e
Tarifa Social de
Gás Natural)

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social

Apoiar, no domicílio, doentes que se
encontrem em situação de dependência,
que sofram de incapacidade total e
permanente para todo e qualquer
trabalho e não possam dispensar a
assistência e vigilância permanentes de
uma terceira pessoa.
O quadro clínico deve refletir que os
beneficiários não podem praticar, com
autonomia, os atos indispensáveis à
satisfação das necessidades básicas da
vida quotidiana, nomeadamente os
relativos à locomoção, cuidados de
higiene pessoal, uso de instalações
sanitárias, alimentação e vestuário, se
encontrem acamados de forma crónica e
permanente ou apresentem quadros de
demência grave, carecendo da assistência
de outrem.

Beneficiários Titulares e Familiares da
ADM definidos no Decreto-Lei nº
167/2005, de 23 de setembro.

Beneficiários
titulares
reformados
ou
aposentados e familiares adultos não ativos, em
função da situação médico-social e da capitação
resultante do rendimento do agregado familiar.

http://adm.defesa.pt/

Reduzir as despesas de saúde de idosos
com baixos recursos

Beneficiários de CSI

Pessoa idosa que esteja a receber o
Complemento Solidário para Idosos
-Pedir o reembolso da despesa no Centro de
Saúde onde está inscrito, no prazo de 180 dias a
contar da data que está nos recibos.
- O médico de família, com base em critérios
clínicos, encaminha o beneficiário do CSI para as
consultas de prestação de cuidados de saúde oral
e a emissão de cheques-dentista.

Centros Distritais de Solidariedade e
Segurança Social

Beneficiários de CSI ou Pensão Social de Velhice
Os beneficiários de Pensão Social de Invalidez,
cujas prestações foram convertidas na Prestação
Social para a Inclusão continuam a ser elegíveis
para efeitos de atribuição do benefício Tarifa
Social de Eletricidade.

www.seg-social.pt

Ministério da Saúde

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social
Direção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG)

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)

Reduzir o preço do fornecimento de
eletricidade e de gás natural a clientes
finais economicamente vulneráveis.

Beneficiários de CSI ou Pensão Social
de Velhice

Centros de Saúde
www.seg-social.pt

As tarifas sociais passaram a ser atribuídas,
automaticamente, pelos comercializadores
de eletricidade e de gás natural.
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Complemento por
Dependência

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social

Prestação pecuniária concedida aos
pensionistas que se encontram em
situação de dependência e que precisem
da ajuda de outra pessoa para satisfazer as
necessidades básicas da vida quotidiana
(apoio nos cuidados de higiene pessoal, na
alimentação, na locomoção e na
realização de serviços domésticos.)

Pensionistas que se encontram em
situação de dependência

As pessoas que estejam a receber:

www.seg-social.pt

Regime geral: Pensão de invalidez Pensão de
velhice Pensão de sobrevivência

Centros Distritais de Solidariedade e
Segurança Social

Regime especial das atividades agrícolas: Pensão
de invalidez Pensão de velhice Pensão de
sobrevivência
Regime não contributivo ou equiparado: Pensão
social de velhice Pensão de orfandade Pensão de
viuvez Pensão rural transitória Prestação social
para a inclusão

Acréscimo
Vitalício de
Pensões

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social
Ministério da Defesa
Nacional

Montante pago uma vez por ano aos
antigos combatentes que pagaram
contribuições à Segurança Social para que
lhes fosse contado, para efeitos de
pensões, o tempo de serviço militar
bonificado

Antigos combatentes que pagaram
contribuições à Segurança Social

Os antigos combatentes que:
- Estejam a receber uma pensão de invalidez ou
de velhice do regime geral da Segurança Social;
- Seja certificado, a seu pedido, o tempo de
serviço militar prestado em condições de
dificuldade ou perigo, a comunicar pelo
Ministério da Defesa Nacional por via eletrónica;
- Tenham pago contribuições à Segurança Social
para que lhe fosse contado, para efeitos de
pensões, o tempo de serviço militar bonificado
(ou seja, o tempo de serviço militar que lhes foi
contado a mais por o terem feito em condições
de perigo e dificuldade).

www.seg-social.pt
Centros Distritais de Solidariedade e
Segurança Social

Pode acumular com
de invalidez
Não pode acumular com
Suplemento especial de pensão

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)
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Suplemento
Especial de
Pensão

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social
Ministério da Defesa
Nacional

Compensar os antigos combatentes,
titulares de pensão de invalidez, velhice,
aposentação e reforma, do tempo de
serviço militar prestado em condições
especiais de dificuldade ou perigo.
O valor do suplemento é atribuído em
função do tempo de serviço militar
bonificado (que tenha sido prestado em
condições de dificuldade ou perigo),
sendo pago anualmente no mês de
outubro.

Antigos combatentes, titulares de
pensão de invalidez, velhice,
aposentação e reforma, do tempo de
serviço militar prestado em condições
especiais de dificuldade ou perigo

Os antigos combatentes que:
- Estejam a receber pensão de invalidez ou de
velhice do regime geral de Segurança Social. A
idade normal de acesso à pensão de velhice
definida para o regime geral de segurança social
em 2019 é de 66 anos e cinco meses;
- Estejam abrangidos por sistema de Segurança
Social de Estados Membros da União Europeia e
demais Estados Membros do Espaço Económico
Europeu, bem como pela legislação Suíça,
coordenados pelos Regulamentos Comunitários,
ainda que não tenham sido beneficiários do
sistema de Segurança Social nacional;
- Estejam abrangidos por sistemas de Segurança
Social de Estados com os quais foram celebrados
instrumentos internacionais que prevejam a
totalização de períodos contributivos desde que
tenham sido beneficiários do sistema de
Segurança Social nacional;
- Tenha sido certificado, a seu pedido, o tempo de
serviço militar em condições de dificuldade ou
perigo pelo Ministério da Defesa Nacional.

www.seg-social.pt
Centros Distritais de Solidariedade e
Segurança Social
Contagem de tempo de serviço militar
obrigatório:
Centros de Recrutamento Militar dos
Ramos das Forças Armadas
Centro de atendimento aos Antigos
Combatentes
Liga dos Combatentes
Embaixadas e Consulados

NOTA: têm também direito a este Suplemento
Especial de Pensão, os antigos combatentes
subscritores da Caixa Geral de Aposentações ou
beneficiários da Caixa de Previdência dos
Advogados e Solicitadores, que lhes é concedido
pelas referidas entidades pagadoras da pensão
Pode acumular com:
- Pensão de velhice
- Pensão de invalidez
- Pensão de sobrevivência (apenas a viúva)
Não pode acumular com:
- Acréscimo vitalício de pensão dos antigos
combatentes
- Complemento especial de pensão

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)
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Complemento
Especial de
Pensão

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social

minimizar as dificuldades de mobilidade
dos Clientes com autonomia condicionada

Antigos combatentes que recebam
uma pensão rural, uma pensão social,
ou uma prestação social para a
inclusão

Ministério da Defesa
Nacional

Descontos em
viagens de
transportes para
clientes com
necessidades
especiais

Descontos em
viagens para
Séniores

CP Comboios de Portugal
INR
Instituto Nacional
para a Reabilitação, I.P.

Minimizar as dificuldades de mobilidade
dos Clientes com autonomia condicionada

Pessoas portadoras de deficiência,
com um grau igual ou superior a 80%,
mediante
apresentação
de
documento oficial de identificação,
Atestado de Incapacidade Médica
Multiusos ou Cartão de Deficiente das
Forças Armadas

CP Comboios de Portugal

Permitir a mobilidade e
isolamento de pessoa idosa.

Todas as pessoas com idade igual ou
superior a 65, desde que
acompanhadas
do
respetivo
documento de identificação

evitar

o

50% Cartão Dourado:
Clientes reformados ou pensionistas,
independentemente da idade, cujo
rendimento mensal do agregado
familiar (rendimento total das
pessoas que vivem em economia
comum) não ultrapasse o salário
mínimo nacional.

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)

Antigos combatentes que, cumulativamente:
- Estejam a receber pensão social de velhice da
Segurança Social; do regime especial das
atividades agrícolas e do transitório rural.
- Tenha sido certificado, a seu pedido, o tempo de
serviço militar em condições de dificuldade ou
perigo pelo Ministério da Defesa Nacional.
Pode acumular com:
- Pensão social de velhice
- Pensões do regime especial das atividades
agrícolas
- Pensões do regime rural transitório
- Prestação social para a inclusão
Não pode acumular com:
- Acréscimo vitalício de pensão dos antigos
combatentes
- Suplemento especial de pensão

www.seg-social.pt

- Desconto de 75% sobre o valor da tarifa por
inteiro, aquando da aquisição do título de
transporte, em Turística/2ª classe e desconto
para o acompanhante de 25% sobre o valor da
tarifa por inteiro, válido para o mesmo comboio,
classe e percurso.
- 20% de desconto, às pessoas portadoras de
deficiência igual ou superior a 60% e inferior a
80%, em viagens a efetuar em qualquer percurso.
- Estes descontos não acumulam com qualquer
outro desconto em vigor.
Nos serviços internacionais Lusitânia Comboio
Hotel, Sud Expresso e Celta, o desconto é de 25%,
a partir dos 60 anos, inclusive.
50% Cartão Dourado (documentos para
requerer): - 1 foto tipo passe; - Documento de
identificação (Bilhete de Identidade, Cartão de
Cidadão ou Passaporte);
- Do cartão de Pensionista ou documento emitido
pela Segurança Social, comprovando a situação
de reformado ou pensionista;
- Documento comprovativo do valor mensal da
reforma ou pensão, emitido pela Segurança
Social, Caixa Nacional de Previdência, Associação
de Socorros Mútuos, Departamento de Relações
Internacionais ou Convenções de Segurança
Social;
- Declaração das Finanças relativa a outros
rendimentos (obrigatória, ainda que não existam
outros rendimentos declarados) ou Nota de
Liquidação do IRS

Bilheteiras da CP

Centros Distritais de Solidariedade e
Segurança Social
Contagem de tempo de serviço militar
obrigatório:
Centros de Recrutamento Militar dos
Ramos das Forças Armadas
Centro de atendimento aos Antigos
Combatentes
Liga dos Combatentes
Embaixadas e Consulados

www.cp.pt
https://www.cp.pt/passageiros/pt/comprarbilhetes/pontos-venda
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ISOLAMENTO/DEPENDÊNCIA/DEFICIÊNCIA
APOIO/PROGRAMA

Centro de dia

ENTIDADE RESPONSÁVEL

OBJETIVO

DESTINATÁRIOS

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social

Assegurar a prestação de cuidados e serviços
adequados à satisfação das necessidades e
expectativas do utilizador;

Instituições de Solidariedade
Social

Prevenir situações de
promover a autonomia;

dependência

Pessoa idosa com 65 e mais anos

QUEM SE PODE CANDIDATAR

ONDE ACEDER
www.seg-social.pt
Instituições de Solidariedade Social

e

Carta Social
www.cartasocial.pt

Promover as relações pessoais e entre as
gerações;
Favorecer a permanência da pessoa idosa no
seu meio habitual de vida;
Contribuir para retardar ou evitar ao máximo
o internamento em instituições;

Centro de Dia

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social

Promover estratégias de desenvolvimento da
autoestima,
da
autonomia,
da
funcionalidade e da independência pessoal e
social do utilizador.
Assegurar a prestação de cuidados e serviços
adequados à satisfação das necessidades e
expectativas do utilizador;

Instituições de Solidariedade
Social

Prevenir situações de
promover a autonomia;

Cruz Vermelha Portuguesa

Promover as relações pessoais e entre as
gerações;

www.cruzvermelha.pt

Favorecer a permanência da pessoa idosa no
seu meio habitual de vida;

Estruturas locais da Cruz Vermelha
Portuguesa

dependência

e

Todas as pessoas que precisem dos
serviços prestados pelo Centro de Dia,
com prioridade para pessoas a partir dos
65 anos.

www.seg-social.pt
Instituições de Solidariedade Social
Carta Social
www.cartasocial.pt

Contribuir para retardar ou evitar ao máximo
o internamento em instituições;

Centro de Noite

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social
Instituições de Solidariedade
Social

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)

Promover estratégias de desenvolvimento da
autoestima, da autonomia, da funcionalidade
e da independência pessoal e social do
utilizador.
Acolher durante a noite pessoas com
autonomia;
Assegurar o bem-estar e segurança do
utilizador;
Fomentar a permanência do utilizador no seu
meio habitual de vida.

Pessoas com autonomia, a partir dos 65
anos. Em casos excecionais, pessoas com
menos de 65 anos (a considerar caso a
caso)

www.seg-social.pt
Instituições de Solidariedade Social
Carta Social
www.cartasocial.pt
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Acolhimento
Familiar

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social
Instituições de Solidariedade
Social

Serviço de Apoio
Domiciliário

IASFA, I.P.
Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social

Acolher pessoas idosas que se encontrem em
situação de dependência ou de perda de
autonomia, vivam isoladas e sem apoio social
e familiar e/ou em situação de insegurança;

Pessoa idosa (com 60 e mais anos), ou
pessoa adulta com deficiência (a partir
dos 18 anos, inclusive)

Contribuir para a conciliação da vida familiar
e profissional do agregado familiar;

Instituições de Solidariedade
Social

Contribuir para a permanência das pessoas
no seu meio habitual de vida, retardando ou
evitando o recurso a estruturas residenciais;

Cruz Vermelha Portuguesa

Promover estratégias de desenvolvimento da
autonomia;

Instituições de Solidariedade Social
Carta Social
www.cartasocial.pt

Garantir à pessoa acolhida um ambiente
social, familiar e afetivo propício à satisfação
das suas necessidades e ao respeito pela sua
identidade, personalidade e privacidade;
Evitar ou retardar ao máximo o internamento
em instituições.
Concorrer para a melhoria da qualidade de
vida das pessoas e famílias;

www.seg-social.pt

Famílias e ou pessoas que se encontrem
no seu domicílio, em situação de
dependência física e ou psíquica e que
não possam assegurar, temporária ou
permanentemente, a satisfação das suas
necessidades básicas e ou a realização
das atividades instrumentais da vida
diária, nem disponham de apoio familiar
para o efeito

www.iasfa.pt (Protocolos)
www.seg-social.pt
Instituições de Solidariedade Social
Carta Social
www.cartasocial.pt
www.cruzvermelha.pt

Prestar os cuidados e serviços adequados às
necessidades dos utentes (mediante
contratualização);

Estruturas locais da Cruz Vermelha
Portuguesa

Facilitar o acesso a serviços da comunidade;

Estruturas
Residenciais

Teleassistência
(tecnologias de
apoio à distância)

IASFA, I.P.
Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social

Reforçar as competências e capacidades das
famílias e de outros cuidadores.
Proporcionar serviços permanentes e
adequados à problemática biopsicossocial
das pessoas idosas;

Pessoa idosa com 65 e mais anos

www.seg-social.pt
Instituições de Solidariedade Social

Contribuir para a estimulação de um processo
de envelhecimento ativo;

Instituições de Solidariedade
Social

Criar condições que permitam preservar e
incentivar a relação intrafamiliar;

Cruz Vermelha Portuguesa

Potenciar a integração social.

Cruz Vermelha Portuguesa

Resposta imediata em situações de
emergência/urgência, segurança e solidão
através do simples acionar de um botão pelo
utente, que permite o contacto com o
Contact Center da CVP, 24 horas por dia, 365
dias por ano, em todo o território nacional.

www.iasfa.pt

Carta Social
www.cartasocial.pt
www.cruzvermelha.pt

Pessoas que se encontram em situação
de dependência (por velhice, doença,
incapacidade ou isolamento), bem como
a outras plenamente autónomas, mas
que desejam sentir-se protegidas

Estruturas locais da Cruz Vermelha
Portuguesa
www.cruzvermelha.pt
teleassistencia@cruzvermelha.org.pt
Estruturas locais da Cruz Vermelha
Portuguesa

Pode ser fixa (em casa) ou móvel.

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)
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APOIOS POR FALECIMENTO
APOIO/PROGRAMA

Subsidio por
morte

Subsídio de
Funeral

Subsídio por
morte

ENTIDADE RESPONSÁVEL
IASFA, I.P.

Ministério da Segurança
Social e do Trabalho

Ministério da Segurança
Social e do Trabalho

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)

OBJETIVO

DESTINATÁRIOS

QUEM SE PODE CANDIDATAR

Assegurar, por morte dos subscritores do
antigo Cofre de Previdência das Forças
Armadas (CPFA), um subsidio pecuniário
único, pago de uma só vez à pessoa, ou
pessoas consideradas hábeis para o efeito.

Pessoa(s) mencionadas na Declaração
Testamentária (DT) do subscritor, ou no
caso de inexistência de DT, os herdeiros
de acordo com os Art 24º a 27º dos
Estatutos do antigo CPFA.

Compensar o requerente das despesas de
funeral efetuadas com o funeral de um
familiar ou de qualquer outra pessoa
(incluindo nados-mortos).

Beneficiário, pelo falecimento dos
seguintes familiares, não abrangidos por
regimes de segurança social, que
garantam proteção nos encargos
familiares:
- Cônjuge - Descendentes a cargo
(incluindo fetos e nados-mortos)
- Descendentes titulares do Subsídio
Mensal Vitalício
- Ascendentes a cargo (Se o beneficiário
já tiver falecido, o subsídio é pago a
quem provar ter efetuado as despesas de
funeral dos familiares sobrevivo)
Familiares de beneficiário falecido do
regime geral de Segurança Social e do
regime do Seguro Social Voluntário

Pessoa(s) mencionadas na Declaração
Testamentária(DT do subscritor ou, no
caso de inexistência de DT, herdeiros de
acordo com os Art.º 24º a 27º dos Estatutos
do antigo CPFA no prazo de uma ano a
contar da data de falecimento do
subscritor.
Beneficiários do Regime Geral da
Segurança Social

Prestação em dinheiro, paga de uma só vez
aos familiares do beneficiário, que se destina
a compensar o acréscimo de encargos
decorrentes da morte deste, com o objetivo
de facilitar a reorganização da vida familiar.

ONDE ACEDER
www.iasfa.pt
das.cpfa.subsidiosasfa.pt

Deverá ser requerido: - No prazo de 6
meses a partir do primeiro dia do mês
seguinte àquele em ocorreu a morte,
nos Serviços de Segurança Social da
área de residência;
www.seg-social.pt

Cônjuge, Ex-cônjuges, Pessoa em união de
facto, Descendentes, incluindo os
nascituros e os adotados plenamente:
- Até aos 18 anos;
- Com idade igual ou superior a 18 anos,
desde que não exerçam atividade
determinante de enquadramento em
qualquer regime de proteção social de
inscrição obrigatória, com exceção da
atividade prestada ao abrigo de contrato
de trabalho em período de férias escolares
e satisfaçam as seguintes condições:
- Dos 18 aos 25 anos desde que estejam
matriculados em curso de nível
secundário, pós-secundário não superior
ou superior
- Até aos 27 anos, se estiverem
matriculados em pós-graduações, ciclos de
estudos de mestrado ou doutoramento ou
a realizar estágio indispensável à obtenção
do respetivo grau
- Sem limite de idade, (deficientes, desde
que sejam destinatários de prestações
familiares ou da prestação social para a
inclusão).

É pago após a conclusão do processo
se o requerente tiver apresentado o
recibo das despesas de funeral;
Caso não apresente o recibo das
despesas de funeral, o processo ficará
a aguardar 90 dias seguidos a contar da
data do óbito
IAS);
No Regime Especial de Segurança
Social das Atividades Agrícolas
(RESSAA), o valor do subsídio é de
;

Centro Distrital da área de residência
do requerente
www.seg-social.pt
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Subsídio por
morte de
funcionário ou
agente do Estado

Caixa Geral de
Aposentações

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)

Prestação única atribuída por morte de
funcionário ou agente do Estado no ativo ou
na situação de aposentado ou de reformado
ou em caso de desaparecimento em situação
de guerra, de calamidade pública ou de
sinistro ou ocorrência semelhante, em
condições que permitam concluir pelo
falecimento

Familiares de funcionário ou agente do
Estado

1.º grupo - O cônjuge sobrevivo, se não
houver separação judicial ou de facto, ou o
membro sobrevivo de união de facto que, à
data do óbito, vivesse em comunhão de
mesa e habitação com o falecido;
2.º grupo - Os descendentes, os adotados,
os afins no 1.º grau da linha reta
descendente, os tutelados e os que, por via
judicial, sejam confiados ao falecido ou ao
cônjuge que, à data do óbito, estivessem
numa das seguintes condições:
A - Idade inferior a 21 anos;
B - Idade superior a 21 anos e portador de
deficiência que o impossibilite de prover à
sua subsistência através do exercício de
atividade profissional ou, não sendo
deficiente, viva em comunhão de mesa e
habitação e aufira rendimentos mensais,
incluindo retribuições, rendas pensões e
equivalentes que concorram na economia
individual do familiar ou, se for casado, na
economia do casal, não superiores ao valor
do indexante dos apoios sociais (IAS); ou,
ainda, os que à data do falecimento
estivessem a cargo do falecido ainda que
com ele não vivessem em comunhão de
mesa e habitação.
3.º grupo - Os ascendentes, os afins no 1.º
grau da linha reta ascendente e os
adotantes do falecido ou do cônjuge que, à
data do óbito, vivessem em comunhão de
mesa e habitação com o falecido;
4.º grupo - Outros parentes, segundo a
ordem de sucessão legítima, e os que, à
data do óbito, vivessem em comunhão de
mesa e habitação e auferissem
rendimentos
mensais,
incluindo
retribuições,
rendas
pensões
e
equivalentes que concorram na economia
individual do familiar ou, se for casado, na
economia do casal, não superiores ao valor
do indexante dos apoios sociais (IAS), e os
que, ainda que não vivessem em
comunhão de mesa e habitação com o
falecido, estivessem, à data do óbito, a seu
cargo.

Deve ser requerido no prazo de um
ano a partir da data do óbito do
aposentado ou reformado
www.cga.pt
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Reembolso de
Despesas de
Funeral de
funcionário ou
agente do Estado

Caixa Geral de
Aposentações

Reembolso das despesas de funeral à pessoa
que prove tê-las realizado, com o limite de
três vezes o valor do IAS.

Pessoa que prove ter realizado as
despesas de funeral.

Reembolso de
Despesas de
Funeral

Ministério da Segurança
Social e do Trabalho

Valor pago de uma só vez a quem tiver pago
as despesas do funeral do beneficiário do
regime geral ou rural da Segurança Social
com pelo menos um dia de contribuições.

Quem tiver pago as despesas do funeral
do beneficiário do regime geral ou rural
da Segurança Social com pelo menos um
dia de contribuições.

Pensão de Viuvez

Ministério da Segurança
Social e do Trabalho

Prestação
em
dinheiro
atribuída,
mensalmente, ao viúvo(a) ou pessoa que vivia
em situação de união de facto, com o
pensionista de pensão social falecido.

Cônjuge ou pessoa que vivia em união de
facto com o pensionista de pensão social
falecido.

https://cgadirecta.cga.pt/
www.cga.pt

Quem provar ter pago o funeral (é
necessário apresentar os originais da fatura
e do recibo das despesas).
Na fatura e no recibo deve constar o nome
do beneficiário falecido e de quem pagou o
funeral.
Não pode acumular com:
- Subsidio de funeral
Cônjuge ou pessoa que vivia em união de
facto com o pensionista de pensão social
falecido que:
-Tenham nacionalidade portuguesa ou
estejam em condições de igualdade de
tratamento com os cidadãos portugueses;
-Residam em território português;
-Não tenham direito a qualquer pensão
por direito próprio e preencham a
condição de recursos da pensão social

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)

Deve ser requerido no prazo máximo
de 90 dias seguidos, a contar da data
do registo do óbito.
Na falta de comprovativo do
pagamento das despesas de funeral
por parte dos titulares do direito ao
subsídio por morte, este só é pago
àqueles,
findo
o
prazo
de
requerimento do reembolso das
despesas de funeral, sem que este
tenha sido requerido. Nas situações
em que existam titulares do direito ao
subsídio por morte e se verifique que
as despesas de funeral não foram
suportadas por estes, há lugar ao
pagamento do subsídio por morte aos
respetivos titulares pelo valor
diferencial entre as despesas de
funeral e o valor do subsídio por
morte.
O valor do subsídio de funeral é
obrigatoriamente
deduzido
ao
montante do reembolso das despesas
de funeral.
Deve ser requerido no prazo máximo
de 90 dias seguidos, a contar da data
do registo do óbito.
Centros Distritais de Solidariedade e
Segurança Social
www.seg-social.pt
Deverá ser requerido no prazo de 6
meses a contar do mês seguinte ao do
falecimento nos Serviços de Segurança
Social da área de residência;
No caso de requerer após aquele
prazo, a prestação será paga, apenas, a
partir do mês seguinte ao da
apresentação do requerimento
www.seg-social.pt
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FÉRIAS/LAZER
APOIO/PROGRAMA

ENTIDADE RESPONSÁVEL
IASFA, I.P.

Centros de Férias
e Lazer

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social

IASFA, I.P.

Centro de convívio

Colónia de Férias

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social

Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social

OBJETIVO
Estadias fora da sua rotina de vida
Contactos com comunidades e espaços
diferentes
Vivências em grupo, como formas de
integração social
Promoção do desenvolvimento do espírito de
interajuda
Fomento da capacidade criadora e do espírito
de iniciativa.
Prevenir a solidão e o isolamento;

DESTINATÁRIOS

QUEM SE PODE CANDIDATAR

Todas as faixas etárias da população

Centros Distritais de Solidariedade e
Segurança Social
Instituições Particulares de Solidariedade
Social
Pessoa idosa com 65 e mais anos

Incentivar a participação e inclusão dos
idosos na vida social local;

Instituições Particulares de Solidariedade
Social
Todas as faixas etárias da população e a
família na sua globalidade

Cartão Municipal
do Idoso

Academias e
Universidades da
Terceira Idade

RUIS (Rede de Universidades
Séniores)

Entradas gratuitas em programas culturais
promovidos pela respetiva Câmara, além
de descontos nas taxas municipais ou no
preço dos medicamentos (nas farmácias).
Respostas socioeducativas que visam criar e
dinamizar regularmente atividades nas áreas
sociais, culturais, do conhecimento, do saber
e convívio, a partir dos 50 anos de idade,
prosseguidas por entidades públicas ou
privadas, com ou sem fins lucrativos"

www.seg-social.pt
Centros Distritais de Solidariedade e
Segurança Social
Instituições Particulares de Solidariedade
Social

Instituições Particulares de
Solidariedade Social
Municípios

www.iasfa.pt
Centros Distritais de Solidariedade e
Segurança Social

Fomentar as relações interpessoais e entre as
gerações;
Contribuir para retardar ou evitar ao máximo
o internamento em instituições.
Satisfazer as necessidades de lazer e de
quebra de rotina, essencial no equilíbrio
físico, psicológico e social

ONDE ACEDER
www.iasfa.pt

Pessoa Idosa com 65 ou mais anos

www.seg-social.pt
Consultar a autarquia da área de residência
para ficar a par de todas as vantagens.

Pessoas com 50 anos ou mais

www.rutis.pt

NOTA: A informação disponibilizada não dispensa a consulta de informação mais detalhada junto das entidades indicadas

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)
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LEGISLAÇÃO
Portaria n.º 833/2007, de 3 de agosto
Decreto-Lei n.º 252/2007, de 5 de julho
Decreto-Lei n.º 232/2005, de 29 de dezembro
Decreto-Lei n.º 236/2006, de 11 de dezembro
Decreto-Lei n.º 252/2007, de 5 de julho
Decreto regulamentar n.º 11/2018, de 11 de dezembro
Portaria n.º 21/2019, de 17 de janeiro
Decreto-Lei n.º 265/99, de 14 de julho
Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de outubro
Decreto-Lei n.º 126-B/2017, de 6 de outubro
Decreto-Lei n.º 311/97, de 13 de novembro
Decreto-Lei n.º 438/99, de 29 de outubro
Lei n.º 21/2004, de 5 de junho
Decreto-Lei n.º 391/91, de 10 de outubro
Despacho conjunto n.º 727/99, de 23 de agosto
Despacho n.º 433/2011, de 7 de janeiro
Orientação Técnica Circular n.º 4/2014, de 16 de dezembro, da Direção-Geral da Segurança Social
Decreto-Lei n.º 99/2011, de 28 de setembro
Portaria n.º 96/2013 de 4 de março
Portaria n.º 38/2013, de 30 de janeiro
Portaria n.º 67/2012, de 21 de março
Portaria n.º 276/2019, de 28 de agosto
Portaria n.º 191/2019, de 24 de junho
Portaria 24/2019, de 17 de janeiro
Decreto-Lei n.º 13/2013, de 25 de janeiro de 2013
Portaria n.º 25/2019, de 17 de janeiro
Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2016
Despacho nº 8738/2004, de 3 de maio (2ª série)

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)

14

CONTACTOS
APOIAR - Associação de Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do Stress de Guerra
Instituição Particular de Solidariedade Social com Estatuto de Utilidade Pública - Est. 1994
Morada
R. C Lt. 10, Loja 1.10
Bairro da Liberdade, 1070-023 Lisboa
Contactos:
213 808 000 - 961 953 963
E-mail:
apoiar.stressdeguerra@gmail.com
RUTIS Rede de Universidades Séniores
Morada
Rua Conde da Taipa, 40
2080-069 Almeirim
Contactos:
243 593 206 - 968 799 741 - 917 098 839
E-mail: rutis@rutis.pt
APAV Associação de Apoio à Vítima:
LINHA DE APOIO À VÍTIMA 116 006 | Chamada gratuita | Dias úteis 09h-21h
Sede
Rua José Estêvão, 135 A, Pisos ½
1150-201 Lisboa
Contactos:
Telef. 21 358 79 00 | fax 21 887 63 51
E-mail: apav.sede@apav.pt
Instituto de Segurança Social, I.P.
Sede
Avenida 5 de Outubro, n.º 175
1069-451 Lisboa
Linha Segurança Social 300 502 502, dias úteis das 9h00 às 18h00
Carta Social
www.cartasocial.pt
Cruz Vermelha Portuguesa
Sede
Jardim 9 de Abril, 1 a 5, 1249-083 Lisboa
sede@cruzvermelha.org.pt
Telef. 213 913 900
Fax: 213 913 993

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)
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PESSOAS IDOSAS RESPOSTAS COMUNITÁRIAS
NOVOS CONTACTOS
NOME/ENTIDADE

MORADA

TELEFONE

EMAIL

Nota: Este espaço destina-se ao registo de novos contactos coligidos pelo utilizador

IASFA, I.P. (1ª versão DEZ2019)
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