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Relatório 

Projeto HOCARE 

1ª Reunião de Stakeholders 

14-11-2016 

 

A 1ª reunião de Stakeholders teve lugar no Auditório da Secretaria Regional de 
Agricultura e Pescas, Av. Arriaga, 21 - Edifício Golden Gate, 5.º andar – 
Funchal com a seguinte agenda de trabalhos: 

 

9.15h – 9.30h - Receção dos stakeholder. 

9.30h – 10.00h - Apresentação do projeto HoCare, enquadramento do 
Programa Madeira 14-20 e metodologia do Thematic Workshop, Dr. Jorge 
Faria. 

10.00h – 10.30h - Discussão da “Análise Regional” nos cuidados 
domiciliários (Pontos fortes / Pontos fracos – Oportunidades / Ameaças). 

10.30h – 10.45h – Coffee break. 

10.45h – 11.15h - Discussão das “Necessidades não satisfeitas” nos 
cuidados domiciliários. 

11.15h – 11.45h - Apresentação de projetos de “Boas práticas” nos cuidados 
domiciliários (soluções inovadoras). 

11:45 - 12:15 – Sugestões do que deverá ser alterado ou melhorado no 
âmbito dos cuidados domiciliários. 

12.15h – 12.30h – Sugestões de melhorias na aplicação do quadruplo-helix. 

12:30h – Conclusões. 
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Presenças: 

 

Entidade Representante 

MI-ITI José Luis Freitas 

Dilectus Joao Vasconcelos e Sá 

Universidade da Madeira (UMA) Gregório Freitas 

UIPSS Francisco Caldeira 

Associação de Alzheimer Isabel Fragueiro 

SESARAM + Hospital Regina Rodrigues 

Herberto Jesus 

Dalila Freitas 

Secretaria Regional de Saúde Maria João Monte 

Wow Sistem Pedro Rodrigues 

Miguel Campos 

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos 
Sociais + Instituto da Segurança Social 

Rui Freitas 

MADEBIOTECH Miguel Cardoso 

ACIN Ricardo Garcês 

Madeira Rochas João Batista 

Montepio  Rodolfo Ferreira 

ARDITI Clemente Aguiar 

IDR (Autoridade de Gestão) Marisa Pestana 

ACIF-CCIM Assis Correia 

Conceito Senior - SAD Emanuel Machado 

IDE-RAM Jorge Faria 

Cristina Gouveia 

Helder Ribeiro 

Paulo Nobrega 

Catarina Jorge 

Sonia Gonçalves 
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Abertura dos Trabalhos: 

O Dr. Jorge Faria,  

Presidente do Conselho de Administração do IDE-RAM 

 

Deu início aos trabalhos, relevando: 

 A importância da participação da Região no projecto HOCARE, em 

parceria com outras 7 regiões europeias, no âmbito do INTEREG 

EUROPE. 

 Caracterização do programa operacional 14-20. 

 Caracterização da temática dos Projectos no âmbito do INTEREG 

EUROPE. 

 Forte envolvimento da equipa técnica do IDE-RAM. 

 

 

Coordenação da Reunião 

Dra. Cristina Gouveia, 

Vogal do Conselho de Administração do IDE-RAM. 
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Resumo dos contributos: 

 

 

1. Analise Regional 

 

 

Instituto da Segurança Social 

Dr. Rui Freitas 

Presidente do Conselho de Administração 

 

Introdução: 

O serviço de apoio domiciliário foi implementado na região em 1976. 

Atualmente, beneficiam do serviço 3.446 pessoas, colaborando 554 ajudantes 

domiciliárias (cuidadores)  

 

Pontos Fortes: 

 Abrangência do apoio domiciliário a toda a Região, com os serviços de 

higiene pessoal e higiene do ambiente envolvente. 

 Alargamento do Horário na prestação dos Cuidados. 

 Abrangência territorial significativa de apoio na distribuição de 

alimentação e serviços de lavandaria. 

 Elevado n.º de IPSS que permitem a contratualização da prestação do 

serviço de apoio domiciliário numa prespectiva de proximidade 

(cuidadoras da localidade). 

 Banco de ajudas técnicas. 

 

Pontos fracos: 

 Perfil dos profissionais de ajudantes domiciliários. 

 Baixa dotação do valor a contratualizar com as IPSS. 
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Oportunidades: 

 Plano para o envelhecimento ativo. 

 Consciencialização da população para manter a qualidade de vida. 

 Dinamização dos serviços de apoio domiciliário pela iniciativa privada. 

 

Ameaças: 

 Constrangimentos financeiros. 

 
SESARAM  

Dra. Maria joão Monte 

Presidente do Conselho de Administração 

 

Introdução: 

A Instituição presta dois tipos de apoio domiciliário: 

 Preventivos. 

 Curativos. 

 

Pontos fracos: 

 Escassez de meios. 

 Dificuldades de acesso aos domicílios. 

 Falta de articulação entre a Instituição da Segurança Social e o 

SESARAM. 

 As altas problemáticas. 

 

Oportunidades: 

 Novas formas da organização do serviço com a interação com os 

familiares da pessoa dependente. 

 Apoio à constituição de empresas especializadas nas áreas preventivas 

e curativas. 

 Apoio às IPSS. 

 Excelente Escola de Enfermagem. 
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Ameaças: 

 Falta de Recursos Humanos, Materiais e Capitais. 

 Falta de coordenação das várias valências, nas respostas sociais. 

 

SESARAM 

Dr. Herberto Jesus 

Membro do Conselho de Administração 

 

Introdução: 

Prestação de cuidados domiciliários cada vez mais especializados. 

Grande dificuldade no recrutamento de recursos humanos. 

Nota: foi feita a referência a um projecto cuja designação não foi percetível. 

Programa de formação específico para cuidadores na área da Saúde. 

Desenvolvimento de uma aplicação que permite determinar à distância, 

indicadores do síndroma metabólico, como seja por exemplo as diabetes. 

Possibilidade de tratamentos à distância. 

Cuidados de proximidade. 

Integração da Universidade da Madeira no projecto. 

 

União das IPSS 

Padre Francisco Caldeira 

 

Introdução: 

As IPSS como Instituições de proximidade nos cuidados domiciliários. 

Necessidade de Ouvir as Instituições locais de proximidade. 

Personalizar a intervenção em vez de padronização, ajustando-a o ás 

necessidades da pessoa a cuidar. 

Reforçar o apoio do cuidador informal, recorrendo à intervenção de familiares e 

vizinhos. 
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Recrutar cuidadores locais e não de fora da localidade da prestação dos 

cuidados. 

Criação e estimulação de REDES SOCIAS, intervindo, todas as instituições do 

3º sector. 

 

Associação de Alzheimer 

ENF.ª Isabel Fragueiro 

Direcção 

 

Pontos Fortes 

 Empenhamento muito forte da Secretaria Regional da Inclusão e 

Assuntos Sociais, no reforço do eixo 8 envelhecimento ativo 2016 -2019. 

 Proximidade da intervenção. 

 Educação para a saúde e na doença. 

 Visão holística dos cuidados. 

 Estágios em Instituições especializadas no estudo da demência. 

 Monotorização das situações. 

 Plano de Envelhecimento Ativo (inicio em março de2016). 

 

Pontos fracos 

 Sustentabilidade económica da Associação (sem orçamento definido). 

 Nível elevado de iliteracia da população na compreensão do estado de 

saúde, não valorizando o papel do Idoso na sociedade e na família. 

 Dificuldade em manter as capacidades remanescentes quando ocorre a 

demência. 

 Necessidade de Acções de Formação diferenciadas de Cuidadores. 

(Dr. Jorge Faria relevou os contributos do FSE, nas acções de 

formação) 
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2. Necessidades não Satisfeitas 

 

DILECTUS 

Residência Assistida 

Eng. João Vasconcelos e Sá 

 

Introdução: 

Necessidade de convergir mais recursos de capitais. 

Questões pertinentes: 

 O que são os cuidados domiciliários? 

 Qual o domicílio de cada pessoa? 

 Como é que queremos ter resolvido o nosso domicilio daqui a 10 
ou 20 anos? 

 Que tipos de estruturas responderam às nossas necessidades 
futuras? 

(necessidade de reflexão sobre o conceito de residência) 

Concluiu que o domicilio ou a residência é o local onde a pessoa reside 
nesse momento da sua vida. 

Transformar os lares em residências (domicílios) dignos onde as 
pessoas se sintam confortáveis e acompanhadas. 

Internacionalizar o conceito da Dilectus, pressupõe: 

 Focalização no Turismo de Saúde; 

 Multiplicação da oferta de Residências Assistidas na Região. 
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Constrangimento: 

A Dilectus, é uma Instituição Licenciada pelo Instituto de Segurança 
Social e como tal não pode ser promovida pelo sector do Turismo como 
um produto de interesse turístico. 

Respect care – o direito ao repouso que o Cuidador família necessita.  

 

Montepio Geral 

Dr. Rodolfo Ferreira 

 

Introdução: 

O Montepio tem 6 residências assistidas. Nenhuma na Região da 
Madeira. 

Brevemente serão concluídas outras duas. 

Cobre 650 clientes, necessitando de empregar 390 cuidadores. 

Todas as residências oferecem serviços de lar + hotel e outros serviços 
de conforto e bem-estar. 

Numa prespectiva de negocio bancário, foi referido que o 3º sector 
representa uma área muito interessante para o Montepio, com um nível 
de incumprimento de credito <  1%. 

 

Instituto da Segurança Social 

Dr. Rui Freitas 

Presidente do Conselho de Administração 

 

Introdução: 

O Serviço de Apoio Domiciliário tem o estigma de ser um serviço “dado” 
pelo sector publico, com todos os vícios daí resultantes. 
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SESARAM 

Dra. Maria João Monte 

Presidente do Conselho de Administração 

 

Introdução: 

Necessidade de definição do modelo de intervenção. 

O que faz a Saúde? 

Q que faz a Segurança Social? 

Clarificação do modelo. 

 

MADE BIOTECH 

Prof. Miguel Cardoso 

 

Introdução: 

Comunidade Inglesa, prevê regressar, vendendo as suas propriedades, 
por medo de ficar numa situação de dependência física, e com falta de 
soluções. 

Os navios de cruzeiro, recrutam na Região enfermeiros, devido à 
excelente formação obtida na Escola de Enfermagem e também por 
disponibilidade de emprego. 

Estimulo forte para o desenvolvimento de soluções inovadoras. Por 
Exemplo, a entrega domiciliária de medicação através da utilização de 
Drones. 

Apesar da utilização da Tecnologia nos cuidados domiciliários, deve a 
intervenção ser acompanhada com políticas de proximidade, 
estimulando o contacto humano. 

Por conseguinte, encontrar soluções integradas. 
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3. Boas Praticas 

 

MI-ITI 

Eng. José Luis Freitas 

 

Plataformas de recursos tecnológicos e conforto Humano. 

Neuroreabilitação; (Pessoa com AVC, Alzheimer e outras doenças). 

Área Domiciliaria (realidade aumentada). 

Projectos desenvolvidos no âmbito do eixo 1 e 8. 

Telemedicina – pró ciência. 

 

Associação de Alzheimer 

Enf.º Isabel Fragueiro 

 

Ponto Forte 

 Rede de cuidados paliativos do SESRAM. 

 

SESARAM 

Enf.ª Dalila Freitas 

 

Pontos Fortes 

 Cuidados Paliativos no Hospital João de Almada. 

 Constituição de equipas multidisciplinares. 
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 Visitação Domiciliaria. 

 Equipa sai do Hospital e vai ao domicílio das famílias. 

 

UMA 

Prof. Gregório Freitas 

 

Projetos de telemedicina no âmbito do programa 14-20. 

Paradigma: 

 Definição da tecnologia. 

 Autocuidados. 

 Aumento da literacia do adulto nos cuidos de saúde preventivos. 

 Resposta à prevenção. 

 Criação de um programa específico modelar, de prevenção para 
uma determinada doença (ex.º diabetes). 

 

WOWSYSTEM 

Prof. Campos 

 

Envelhecimento Ativo, um mercado global e em crescimento em todos 
os países. 

Projectos de investigação com capital humano. 

Ponte entre soluções Humanas e Tecnológicas: 

 Plataforma de dispositivos médicos. 

 

Conceito: 

Criação de uma linha de “peças de joalharia” que recolham os dados do 
Idoso e que por cálculo com um algoritmo, transforma o resultado num 
resultado padrão. 
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Consegue assim à distância recolher toda a informação sobre a saúde 
do idoso (Pessoa com dependência). 

 

Madeira Rochas 

Prof. João Batista 

 

Bolsa com 20 investigadores. 

Projecto “spin off” – Investigar e por o projecto ao serviço da 
comunidade. 

Terra amiga (marca registada e certificada). 

Tratamento de areias + agua. 

 Dermo cosmética – utilização, areias do Porto Santo. 

 Cremes – Utilização de mel biológico da floresta Laurissilva de 
São Vicente. 

 Dermo terapêutica - utilização de argila com agua do mar 
(medico Dr. Pedro Ramos). 

 Efectuada uma triagem de 150 pacientes para testar argila 
com aguar do mar aplicada nas mamas. 

 As pacientes têm sido tratadas verificando-se que passados 
6,9,12 meses, uma  redução ou mesmo eliminação dos 
fibroquistos. 

 Que utilidade no Serviço Domiciliário tem os produtos Terra 
amiga? 

 Na hidratação da pele. 

 Na higiene. 

 

ACIN 

Eng. Ricardo Garcês 

 

Soluções de gestão Clinica. 



 

14 

 

Sistemas centralizados e partilhados por todas as entidades publicas 
intervenientes. 

 

4. Quadraduple-Helix 

 

ARDITI 

Eng. Clemente Aguiar 

 

Doenças relacionada com o envelhecimento populacional RIS3. 

Disponibilidade para apreciar um projecto na área da Investigação do 
SAD. 

 

MADEBIOTECH 

Prof. Miguel Cardoso 

 

Investigação e Desenvolvimento. 

 Trabalho para os grandes laboratórios Europeus e 
Americanos. 

Boas práticas para o envelhecimento ativo. 

Cuidados com a alimentação. 

Utilização das Algas. 

 

DILECTUS 

Eng. João Vasconcelos e Sá 
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Turismo de Saúde, apesar de grande tradição regional neste sector 
devido a toda a envolvente da ilha, não está desenvolvido na Região. 

Com o novo Hospital Privado e outras Instituições que se venham a criar 
no âmbito deste sector, vai com certeza potencia o aparecimento do 
Turismo de Saúde. 

 

ACIF 

Dr. Assis Correia 

 

O conhecimento está dentro das organizações. 

A necessidade de ajudas técnicas no domicílio é uma evidência para a 
pessoa com dependência. 

O mercado responde às novas necessidades socias. Com novos 
negócios. Interessa saber até onde podem ir. Que fatia o sector público 
deseja “largar” para que o mercado possa responder e funcionar. 

 

5. Conclusões 

 

Dra. Cristina Gouveia 

IDE-RAM 

 

Solicitado aos Stakeholders o preenchimentos dos Templates. 

Em tempo oportuno o IDE-RAM, vai proceder à marcação de reuniões 
mais focalizadas com grupos Stakeholders. 

Pedido a cada Stakeholder que identificasse 2 organizações, indicando-
as ao IDE-RAM para as convidar para o Thematic Workshop. 

Agradecimento a todos os presentes na 1ª reunião de Stakeholders, 
pela participação ativa no projecto HOCARE. 
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6. Anexos 
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6.2 FOTOGRAFIAS 
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