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i Nota Metodológica 

Este relatório foi coordenado e elaborado pela HQN Strategy Consulting, em parceria com o iES – 

Instituto de Empreendedorismo Social, envolvendo uma equipa de consultores e especialistas 

multidisciplinares internacionais, nomeadamente nas áreas da consultoria estratégica, estudos de 

mercado, e na Economia Social, com enfoque na população sénior. 

A Parte I deste documento pretende Analisar a Competitividade do Setor da Economia Social do Alto 

Alentejo, para população idosa, a nível nacional e internacional. 

Para atingir os objetivos acima previstos, foi utilizada a seguinte metodologia: 

Pesquisa e análise de relatórios e publicações oficiais de entidades e organizações nacionais e 

internacionais, bem como base de dados públicas e privadas que a HQN tem acesso, 

compreendendo os seguintes pontos: 

 Analise e integração dos documentos “Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da 

Economia Social do Alto Alentejo” conjuntamente com a estratégia global do Turismo para o 

Alentejo (integrante do Plano Estratégico Nacional do Turismo e no Documento Estratégico 

Turismo do Alentejo 2014-2020), com particular incidência no projeto Alentejo 4 all, 

desenvolvido pela Entidade Regional de Turismo; 

 Analise das macro tendências de mercado da “Economia de Prata” (População Sénior), 

antecipando oportunidades de investimento no domínio da Economia Social e do Turismo 

(sénior e de saúde) na região do Alto Alentejo; 

 Tipificação dos diferentes segmentos da procura da Economia Social, para a população 

sénior; 

 Identificação dos principais operadores nacionais e internacionais (Europa do norte e E.U.A.) 

e analise das estratégias seguidas ao nível de Residências (ex: de Estruturas Residenciais 

para Idosos, Residências Assistidas para Idosos, ...) e Serviços prestados (ex: Serviços de 

apoio domiciliário,  etc.)  

 Analise dos principais modelos da Economia Social, para séniores, da Europa do Norte e 

EUA: 

o Modelo Social (intervenção direta do Estado, do 3º setor - economia social ou do 

setor privado – 2º setor) – Enquadramento de politicas publicas (policies), isto é, 

intervenção direta do Estado, ou do 3º setor com acordos com o Estado vs 

intervenção do setor privado (2º setor), na assistência ao publico sénior; 

o Modelo Assistência Sénior  (Residencial vs Home-care) – Perceber as Tendências 

de Institucionalização do público sénior vs Envelhecimento em casa (Home-care); 

o Modelo de Funding (Publico Seguros, ...) 

 Identificação das melhores práticas no âmbito da Vida Sénior 

 Analise da competitividade do Setor da Economia Social nacional, para a população sénior, 

num ambiente internacional, segundo o modelo de 5 forças de Porter. 

 

A equipa de projeto, preparou conjuntamente com entidades oficiais nacionais e estrangeiras, 

designadamente: AICEP, Embaixadas e Fundação Luso-Americana e outras, visitas aos principais 

players e entidades ao longo da cadeia de valor do setor da Vida Senior nos EUA (Miami, 

Washington e Boston), Portugal, Holanda (Amesterdão, Weesp e Roterdão), Dinamarca (Copenhaga 

e Vejle), Reino Unido (Londres e Sidcup), Alemanha (Berlin e Munique) e França (Paris). 
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Estas visitas compreenderam entrevistas in-depth aos responsáveis destas entidades e grupos 

empresariais
1
, consideradas como best-in-class deste setor, bem como visitas a facilidades e 

equipamentos selecionados. 

A metodologia utilizada através do contato direto com os responsáveis das entidades best-in-class, a 

par do capital intelectual desenvolvido, permitiu à equipa de projeto avaliar as diversas dimensões da 

competitividade do setor da Vida Senior. 

As entrevistas realizadas não seguiram um guião predefinido de modo a permitir perguntas abertas e 

adptadas ao decorrer das próprias visitas, com um objetivo exploratorio de retirar o máximo de 

informação possivel das entidades visitadas. Apenas os dados de caraterização geral das entidades 

formam o tronco comum das entrevistas e constam do Anexo I deste documento.  

Como suporte à realização das entrevistas e para enquadramento e compreensão dos objetivos do 

Projeto, foi utilizada, nos contactos internacionais realizados, a apresentação (em inglês) constante 

do Anexo II.  

                                                      

1
 Os Grupos empresariais abordados enquadram-se quer na atividade privada com distribuição de dividendos, quer na 

atividade privada, dita com do terceiro setor, onde a distribuição de dividendos aos acionistas não é permitida. 
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1. Introdução 

O PDESAA - Plano de Dinamização da Economia Social do Alto Alentejo é um dos planos sectoriais 

estratégicos que a CIMAA está a desenvolver para a região Alto Alentejo, especificamente 

direcionado para o sector da Economia Social (ES) e que é decorrente do ciclo de debates realizados 

no âmbito do projeto Plataforma Alto Alentejo XXI. 

Este Plano parte da visão social integrada do território para a implementação de uma estratégia que 

visa o desenvolvimento económico e a sustentabilidade da região por intermédio da valorização e 

promoção (nacional e internacional) da oferta integrada da Economia Social com o Turismo (sénior e 

de saúde) e a Saúde, direcionada para a população sénior.  

Assim, a CIMAA desenvolveu um documento estratégico para o desenvolvimento da economia 

social, onde emergem 5 linhas estratégicas: 

1. Proposta de Valor - Definir uma Proposta de Valor comum da Economia Social para o AA, 

integrando as sinergias estratégicas dos serviços de saúde e da oferta do turismo do Alentejo; 

2. Rede de recursos integrados, requalificados em termos de equipamentos e serviços - Criar 

uma rede de recursos (re) qualificados, que sejam apresentados conjuntamente numa oferta comum 

certificada e distintiva, tirando partido se sinergias e da cooperação entre os diversos agentes da 

Economia Social e apostando na capacitação e certificação dos recursos humanos e na regeneração 

urbana para fins sociais, em particular para criação de “habitação sénior”. 

3. Inovação e empreendedorismo social – Criação de um cluster alicerçado no conhecimento e 

inovação, com forte iniciativa privada, incentivando a implementação de iniciativas inovadoras, 

inclusivas e geradoras de emprego, no domínio da economia social. 

4. Internacionalização e Promoção da Marca ES do AA - Internacionalizar a marca AA junto dos 

potenciais mercados emissores e Diáspora Portuguesa para captar potenciais clientes de residências 

seniores, bem como turistas seniores e de saúde. 

5. Financiamento do modelo de desenvolvimento da ES – Desenho do modelo de funding e de 

relacionamento com os investidores públicos e privados da implementação da estratégia da ES do 

AA. 

A Proposta de Valor - O primeiro pilar da estratégia assenta na definição da Proposta de Valor da 

Economia Social para a região do Alto Alentejo, isto é, abrange todo o território inerente aos 15 

concelhos que compõem o Distrito de Portalegre, em termos de oferta de equipamentos e serviços 

ao nível da ação social, saúde e das demais atividades da Economia Social, em particular 

direcionadas para o público sénior. A proposta de valor compreende a definição da oferta detalhada 

por concelho, ao nível de equipamentos e serviços por atividade, caracterizada em termos de 

quantidade e qualidade, bem como os segmentos de mercados que se pretende alcançar. 

Dadas as fortes sinergias entre a Economia Social, a Saúde e o Turismo Sénior e de Saúde e 

Termalismo, a proposta de valor deverá ter em conta a estratégia do Turismo do Alentejo, para este 

público-alvo, maximizando a eficiência de recursos (humanos e materiais) e a eficácia da promoção 

da oferta existente, em termos de capacidade e qualidade de equipamentos e serviços, pensando a 

Proposta de Valor como um todo. 
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Deve pois ser pensado um produto final, com o acordo de todos os municípios, apostando numa 

lógica de rede e clusterização de especialidades, com o objetivo de oferecer uma proposta de valor 

internacional que vise servir em primeira linha a população residente na região e do território nacional 

e fazer face ao cumprimento do apoio social aos mais carenciados, mas que também seja capaz de 

oferecer um produto competitivo, diferenciador e segmentado dirigido aos mercados da diáspora 

portuguesa e emissores do turismo sénior e de saúde, nomeadamente da Europa e América do 

Norte, alcançando fontes de receita alternativas que assegurem a sustentabilidade do setor. 

Esta proposta de valor que constituirá a Comunidade Sénior do Alto Alentejo deverá assim envolver 

de forma articulada diversos tipos de respostas e de objetivos estratégicos: 

A aposta na oferta integrada de infraestruturas, serviços e produtos da Economia Social, do Turismo 

(sénior e de saúde) e da Saúde, alia solidariedade e rentabilidade, resultando numa lógica de cluster 

de especialidades que confere vantagem competitiva nacional e internacional ao Alto Alentejo, 

contribuindo simultaneamente para a inversão da tendência de desemprego e de despovoamento do 

território, servindo de alavancagem à economia da região. 

Neste âmbito, a CIMAA lançou um concurso público (3/CC-CIMAA/2014) para aquisição de serviços 

para realização da “Proposta de Valor para a Economia Social do Alto Alentejo e respetivo Plano de 

Promoção e Internacionalização”. 

A HQN Strategy Consulting, em parceria com o iES – Instituto de Empreendedorismo Social, 

apresenta o Relatório Preliminar referente ao ponto 5.1. – Estudo de Mercado do referido Caderno de 

Encargos, versando sobre a “Análise Competitiva da Economia Social (com foco na população 

sénior) a nível nacional e internacional”. 

Em conformidade com os objetivos do Caderno de Encargos e a Metodologia proposta apresentada, 

este relatório engloba os seguintes pontos de análise: 

• Macrotendências de mercado, identificando tendências da “Economia de Prata” (população 

sénior), antecipando oportunidades de investimento no domínio da Economia Social e do 

Turismo (sénior e de saúde) na região Alto Alentejo; 

• Tipificação dos diferentes segmentos da procura da Economia Social para a população 

sénior; 

• Estratégias seguidas pelos principais Grupos Operadores, nacionais e internacionais (Europa 

e EUA), e outras organizações do setor da Vida Sénior; 

• Principais modelos da Economia Social para seniores, da Europa do Norte e EUA, 

nomeadamente no tipo de proposta de valor: 

o Modelo Social (intervenção direta do Estado ou assente no setor cooperativo e social – 

3º setor ou no setor privado – 2º setor) – Enquadramento de políticas públicas (policies), 

isto é, intervenção direta do Estado, ou do 3º setor com acordos com o Estado vs. setor 

privado – 2º setor na assistência ao público sénior 

o Modelo Assistência Sénior (Residencial vs. Home-care) – Perceber as Tendências de 

Institucionalização vs. Home-care (Cuidados Domiciliários) do público sénior; 

o Políticas e modelos de Financiamento (Publico e Privado). 

• Melhores Práticas dos players do Setor da Vida Sénior a nível nacional e internacional, 

nomeadamente nos mercados EUA e Europa, incluindo Portugal e Alto Alentejo; 

• Competitividade do Sector da Economia Social para a população sénior, a nível nacional e 

internacional, segundo o modelo de 5 forças de Porter.  
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Para além do capital intelectual da HQN Strategy Consulting (HQN) e do iES, da pesquisa e análise 

pela equipa de projeto de informação pública e bases de dados, este relatório beneficia 

enormemente das visitas e entrevistas in-depth aos principais players e organizações do setor da 

Vida Sénior nos EUA e Europa, tendo este facto sido fundamental para perceber as melhores 

práticas mundiais e o ambiente competitivo deste setor a nível nacional e internacional. 

Este Relatório resulta de um forte envolvimento da equipa de projeto, visitando e entrevistando os 

responsáveis dos principais players best-in-class em Portugal, EUA, na Florida, Washington (DC), 

Alexandria (VA) e Boston e Needham (MA), Holanda (Amesterdão, Roterdão, Nijmegen e Weesp), 

Dinamarca (Copenhaga e Vejle), Inglaterra (Londres e Sidcup), Alemanha (Berlim e Munique) e 

França (Paris). 

A equipa da HQN entrevistou e visitou cerca de 50 entidades nos EUA e Europa (incluindo Portugal). 

Para tal foi desenvolvido um trabalho de preparação intenso, contando com o apoio do AICEP, a 

ARPTA - Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, e Embaixadas e Fundações Lusas de 

Comercio (constantes do Anexo II - Lista das Visitas/Entrevistas Efetuadas). 

Destas viagens foi possível perceber e identificar as tendências, em termos das ofertas dos 

Operadores, mais evoluídas e inovadoras nos diversos segmentos (Independent Living, Assisted 

Living, Memory Care e Nursing Home) e ao longo da cadeia de valor (Financiamento, 

Desenvolvimento, Construção e Gestão de Infraestruturas/equipamentos, Operação, Marketing e 

Comercialização e I&D e Serviços de Suporte), bem como Sociedades Gestoras de Fundos de 

Investimento na área da Vida Sénior e da Saúde, seguradoras internacionais, entidades e 

organizações nacionais e internacionais com intervenção na regulação e políticas de Vida Sénior, 

Consulados, Comunidades Portuguesas no estrangeiro e suas associações. 

Como resultado principal deste documento, avaliou-se a competitividade do setor de Vida Sénior, 

tanto o pertencente ao 2º setor (privados com fins lucrativos), quer os pertencentes ao 3º setor 

(economia social com foco na população idosa) e melhores práticas nas nove dimensões da oferta 

de Vida Sénior em todo mundo, ao longo de toda a Cadeia de Valor. Esta análise permite ao Alto 

Alentejo identificar as melhores práticas dos players internacionais (independentemente da sua 

natureza) e, sobretudo, o gap que existe em cada uma das dimensões face às melhores práticas. 
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2. Enquadramento 

De acordo com as conclusões da “Carta Social e Estratégia para o Desenvolvimento da Economia 

Social no Alto Alentejo”, com foco na população sénior, a definição de uma Proposta de Valor comum 

da Economia Social para o AA, que integre sinergias estratégicas dos serviços de saúde e da oferta 

do turismo sénior e de saúde, surge como uma das linhas de orientação estratégica emergentes. 

De facto o setor da Economia Social enfrenta hoje diversos desafios, não apenas no Alto Alentejo, 

mas a nível nacional e mesmo internacional. 

Estas conclusões revelaram ainda que na manutenção da atual tendência de decréscimo da 

população do Alto Alentejo, as instituições atualmente existentes, mesmo nas respostas sociais para 

idosos, terão que reequacionar a sua atuação e enfrentar situações de provável redução da procura 

a médio prazo, caso dirijam a sua oferta para a população local. 

Assim, colocou-se à partida, como um dos principais fatores a considerar na análise competitiva da 

Economia Social, a necessidade de captar procura fora da região, de modo a compatibilizar uma 

oferta assistencial, dirigida essencialmente à população local, em particular aos idosos com menores 

recursos, com uma oferta para outros públicos (nacionais ou internacionais), com maior capacidade 

financeira. 

Deste modo procura-se gerar recursos adicionais que permitam às instituições da Economia Social 

do Alto Alentejo sustentar as suas atividades, garantindo as respostas sociais adequadas aos idosos 

da região. 

No entanto, para a captação destes outros públicos nacionais e internacionais exige uma abordagem 

mais alargada de que contemplar apenas as tradicionais respostas sociais para idosos. 

Pretende-se fazer uma abordagem inovadora desta temática que pretende reconstruir o conceito de 

Vida Sénior na região do Alto Alentejo.  

Da experiência e conhecimento adquiridos nas pesquisas e contactos nacionais e internacionais 

efetuados, relativos à identificação de tendências, necessidades e melhores práticas de serviços e 

equipamentos para seniores, tornou-se fundamental o alargamento do âmbito da análise competitiva 

da Economia Social, abrangendo não apenas as entidades que atuam no 3º setor (economia social), 

mas muitas outras que atuam ao longo da Cadeia de Valor da designada Vida Sénior e que fazem 

parte do 2º setor (simplisticamente correspondendo ao privado com fins lucrativos). 

O Conceito de Vida Sénior (Senior Living) engloba pois, os diversos serviços, equipamentos, 

soluções e políticas dirigidas à população sénior. Neste universo incluem-se agentes públicos, 

privados e do 3º setor (economia social). 

Revisitando a definição da Economia Social, consagrada na Lei
2
 de Bases da Economia Social, 

explicitada no seu Artigo 2º - Definição “ 
(1)

 entende -se por economia social o conjunto das 

atividades económico-sociais, livremente levadas a cabo pelas entidades referidas no artigo 4.º da 

presente lei. (2) As atividades previstas no n.º 1 têm por finalidade prosseguir o interesse geral da 

sociedade, quer diretamente quer através da prossecução dos interesses dos seus membros, 

utilizadores e beneficiários, quando socialmente relevantes”.  

                                                      

2
 Lei nº 30/2013 de 8 de maio 
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Na lei de bases define-se ainda no seu Artigo 5º - Princípios Orientadores que “As entidades da 

economia social são autónomas e atuam no âmbito das suas atividades de acordo com os seguintes 

princípios orientadores: a) O primado das pessoas e dos objetivos sociais; b) A adesão e 

participação livre e voluntária; c) O controlo democrático dos respetivos órgãos pelos seus membros; 

d) A conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores ou beneficiários e o interesse geral; e) O 

respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade e da não discriminação, da coesão social, da 

justiça e da equidade, da transparência, da responsabilidade individual e social partilhada e da 

subsidiariedade; f) A gestão autónoma e independente das autoridades públicas e de quaisquer 

outras entidades exteriores à economia social; g) A afetação dos excedentes à prossecução dos fins 

das entidades da economia social de acordo com o interesse geral, sem prejuízo do respeito pela 

especificidade da distribuição dos excedentes, própria da natureza e do substrato de cada entidade 

da economia social, constitucionalmente consagrada.” 

Para ser considerada entidade da Economia Social, estas devem obedecer a determinados critérios, 

destacados pelo observatório da economia social em Portugal (OBESP): 

 O respeito pela dimensão humana. 

 O combate à exclusão social. 

 A vontade de promover espaços de realização individual. 

 Uma visão democrática e participada da organização. 

 Uma visão da missão organizacional que a encastra no tecido social (sem a reduzir a uma 

mera unidimensionalidade económica). 

 Autonomia de gestão. 

 Primazia das pessoas e do trabalho sobre o capital. 

 Assunção de responsabilidades quer individuais, quer coletivas. 

 O desenvolvimento de um elevado grau de capital social. 

Pela sua natureza as organizações de Economia Social não podem distribuir dividendos pelos seus 

acionistas (alínea g) artigo 5º), isto é, devem reinvestir os excedentes da atividade. 

De igual modo, o artigo 10º, ponto 2, alínea b) alude à necessidade de “Fomentar a criação de 

mecanismos que permitam reforçar a autos sustentabilidade económico -financeira das entidades da 

economia social, em conformidade com o disposto no artigo 85.º da Constituição”; 

Por outro lado surge a questão: Como criar maximizar o valor social pelas organizações sociais? 

Neste caso, como Criar Valor Sustentável para o Setor da Economia Social, com foco na 

população sénior do Alto Alentejo? Isto é, como dinamizar a Economia Social do Alto Alentejo, 

melhorando o impacto social criado na região, e ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade 

económico-financeira das suas entidades do 3º setor (ex: IPSS, Misericórdias,)? 

É neste contexto, que a equipa de projeto, presidindo ao objetivo estratégico: “Criar Valor 

Sustentável para a Economia Social, com foco na população sénior do Alto Alentejo”, orientou a sua 

análise para a cadeia de valor do setor da “Vida Sénior” (Senior Living), que mais impacto tem a nível 

mundial, quer a nível do modelo privado tradicional, quer a nível do modelo de economia social. Na 

verdade, existem melhores práticas em ambos os modelos, não dependendo exclusivamente do 

modelo em que se inscrevem para criar mais impacto social de forma mais eficiente. 

Assim, a metodologia deste documento, nomeadamente a análise da competitividade da economia 

social, com foco na população sénior, reflete-se na análise comparativa da competitividade do setor 

da Vida Sénior (Senior Living) de Portugal e do Alto Alentejo, num palco internacional, face aos 
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melhores operadores e organizações identificados por elo da cadeia de valor (independentemente da 

sua natureza de 2º ou 3º setor). 

Tal abordagem permite comparar as melhores práticas geradoras de valor a nível internacional, 

possibilitando no futuro abordar estes mercados internacionais, captando potenciais clientes com 

elevado poder de compra e aptência pelo consumo de serviços de Vida Sénior (Senior Living), 

complementados pelo turismo sénior e de saúde.  

A análise do setor da Vida Sénior (Senior Living), incluiu ainda o estudo dos mercados da Europa do 

Norte e EUA, onde se encontram os clientes com mais recursos, podendo, com um marketing 

adequado, fomentar a procura do Alto Alentejo, quer em termos de Vida Independente (Independent 

Living), quer em termos de Vida Assistida (Assisted Living), o que, aliado ao turismo sénior e ao 

turismo de saúde pode alavancar fortemente a procura internacional no Alto Alentejo. 

Assim, ao dinamizar todo o setor da Vida Sénior (Senior Living) pretende-se criar oportunidades para 

as entidades da Economia Social que dificilmente alcançariam numa abordagem mais redutora e 

gerar público (utentes) que possa catalisar o desenvolvimento da região e a criação de emprego. 

Também o facto de se procurar captar um público mais exigente, implica necessariamente uma 

melhoria da qualidade dos serviços e equipamentos, beneficiando toda a comunidade sénior.  

Por esta mesma via, coloca uma pressão adicional na qualificação dos Recursos Humanos, 

envolvendo nomeadamente organizações de referência na criação de competências no domínio da 

Vida Sénior. 

Este desenvolvimento integrado do setor da Vida Sénior cria ainda oportunidades do 

estabelecimento de parcerias que podem trazer vantagens operacionais, financeiras e de inovação e 

desenvolvimento, com ligação a entidades cimeiras na investigação e criação de soluções 

inovadoras para a população sénior. 

Esta abordagem permitirá beneficiar significativamente as atuais 125 entidades com atuação direta 

na área social, das quais 92% são entidades sem fins lucrativos, sendo que a forma preferencial de 

formalização destas entidades são IPSS (64%) e que a maioria da capacidade instalada nesta região 

é dirigida à população idosa (60%), o que está de acordo com o perfil demográfico da região e com a 

tendência de procura verificada, existindo equipamentos para este público-alvo em todos os 

concelhos. 

Acresce que 71% do Valor Acrescentado Bruto do Alto Alentejo, bem como 64% dos empregos da 

região, têm origem nos serviços, onde se inclui a Administração Publica, Serviços de Saúde e Apoio 

Social. 

Estes factos dão às IPSS e Misericórdias uma importância fundamental no setor da Vida Sénior no 

Alto Alentejo, pelo que o foco na sustentabilidade e competitividade deste setor poderá conduzir a 

uma abertura dos mercados mais desenvolvidos (EUA e EU) aos atuais operadores da economia 

social da região.  
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3. Macro tendências de mercado da Economia de Prata 

O ponto de partida para analisar as macrotendências de mercado da Economia de Prata foi 

compreender a evolução, e consequente alteração, demográfica mundial das últimas décadas. 

Contudo, antes de avançar para essa contextualização, importa relembrar o conceito de Economia 

de Prata. 

O termo “Economia de Prata” tem sido frequentemente utilizado por académicos. Em Fevereiro de 

2005, numa conferência em Bona, Alemanha, foi elaborada uma declaração Europeia que descreve 

a Economia de Prata como uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida, crescimento 

económico e competitividade a nível Europeu. A Declaração de Bona
3
 argumenta que utilizando os 

meios e ferramentas adequadas, este sector pode resultar num crescimento e na criação de novas 

oportunidades de emprego, contribuindo para uma melhoria da competitividade Europeia a nível 

internacional. Neste sentido, a Economia de Prata representa o sector cujo foco é colocado na 

produção e oferta de bens e serviços para a população sénior, correspondendo aproximadamente à 

designação do setor do Senior Living (Vida Sénior) utilizado nos países anglo-saxónicos. 

Neste contexto, foram analisadas as seguintes dimensões: 

• Análise da evolução demográfica 

• Oportunidades que existem com os consumidores do mercado da Economia de Prata 

• Apoio domiciliário (“Home-care”) 

• Envelhecimento ativo (“Active Ageing”) 

• Turismo de saúde e turismo sénior 

3.1. Evolução demográfica  

3.1.1. Envelhecimento da população 

O envelhecimento da população mundial é uma realidade e acentuar-se-á até 2050 em todo o 

mundo, tanto nas regiões mais desenvolvidas, como nas regiões menos desenvolvidas. Os dados do 

relatório anual das Nações Unidas sobre a população mundial, refletidos nas pirâmides etárias em 

baixo, são bastante claros: cada vez se vive mais tempo e cada vez nascem menos pessoas. 

As pirâmides demográficas das regiões mais desenvolvidas do globo, ilustradas na figura 3.1, 

mostram que desde 1970 até aos dias de hoje existe uma maior incidência de pessoas com mais de 

60 anos. Durante o mesmo período, o número de pessoas com menos de 15 anos reduziu 

significativamente. Em termos de previsão, ambas as tendências manter-se-ão até 2050, nas regiões 

mais desenvolvidas. 

                                                      

3
 The Bonn Declaration for the Silver Economy – Silver Economy as an opportunity for quality of life, economic growth and 

competitiveness in Europe http://www.silvereconomy-europe.org/network/about/declaration_en.htm 
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Figura 3.1. Pirâmide demográfica nas regiões mais desenvolvidas, demonstrando o envelhecimento global 

Por sua vez, a pirâmide demográfica nas regiões menos desenvolvidas do globo mostra as mesmas 

tendências, mas tem pontos de partida diferentes. Na figura 3.2, verificamos que desde 1970 até aos 

dias de hoje tem havido uma redução nas taxas de natalidade e um aumento generalizado da 

esperança média de vida.  

Contudo, a taxa de natalidade prevista para as regiões menos desenvolvidas em 2050 é semelhante 

à apresentada pelas regiões desenvolvidas em 1970. Da mesma forma que o topo da pirâmide nas 

regiões menos desenvolvidas em 2050 equivale aos valores ilustrados nas regiões mais 

desenvolvidas em 2013, podemos aferir que entre as regiões desenvolvidas e menos desenvolvidas, 

existe um gap de aproximadamente 80 anos, nas taxas de natalidade, e de 40 anos na esperança 

média de vida: 

 

Figura 3.2. Pirâmide demográfica nas regiões menos desenvolvidas, demonstrando o envelhecimento global 

Em resumo, existem duas conclusões fundamentais a retirar da análise das pirâmides etárias das 

regiões desenvolvidas e menos desenvolvidas do globo: 

 Nas regiões desenvolvidas, a pirâmide etária tende a tornar-se homogénea ao longo de 

todas as idades até 2050 (transformando-se numa forma retangular). Esta tendência reflete 

uma maior esperança média de vida mas também uma menor taxa de natalidade; 

 Apesar de se verificar a mesma tendência nas regiões menos desenvolvidas, o ponto de 

partida é diferente. A taxa de natalidade irá reduzir-se até 2050, mas apresenta níveis 

semelhantes às regiões desenvolvidas em 1970; a incidência de pessoas com 60 anos é 

crescente, mas menor do que nas regiões desenvolvidas. 

O envelhecimento demográfico mundial é fruto, por um lado, de uma maior esperança média de vida 

e, por outro, de uma tendência decrescente das taxas de natalidade, como descrito visualmente na 

figura 3.3: 
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Figura 3.3. Forças em jogo no envelhecimento demográfico e tendências que as alimentam 

Do lado da redução generalizada da taxa de natalidade, as principais tendências que se verificam 

são as seguintes: 

 Aumento do custo de vida relativo (condições mais difíceis para criar filhos com os padrões 

dos países desenvolvidos); 

 Emancipação da mulher e do seu papel na família, na economia familiar e na sociedade; 

 Exposição a estilos de vida pessoal e laboral mais stressante; 

 Maior taxa de divórcios e perda de influência do núcleo familiar (crise de valores); 

 Tendência para o individualismo, alimentado pelas novas aplicações e Tecnologias de 

Informação que promovem um estilo de via isolado do próximo; 

 Maior mobilidade e consequente menor tendência para fixação num só local (para criação de 

família). 

Por sua vez, do lado do aumento da esperança média de vida, verificam-se outro tipo de tendências: 

 Quebra da Mortalidade Infantil; 

 Consciencialização para o estilo de vida saudável, através da difusão de mais informação; 

 Surgimento do Envelhecimento Ativo e outras tendências que prolongam a vida saudável; 

 Melhoria das condições de vida, alimentação e higiene; 

 Mais e melhores cuidados de Saúde graças a: 

o Avanços na Medicina, como avanços biomédicos, novas terapias, inclusão das 

Tecnologias de Informação na área da Saúde; 

o Erradicação de algumas doenças; 

o Melhores infraestruturas e equipamentos de Saúde. 

Com base nestas duas forças em jogo no âmbito do envelhecimento demográfico, projeções 

recentes das Nações Unidas
4
 apontam para que em 2050 existam mais de 2.000 milhões de 

pessoas com mais de 60 anos, representando 20% da população mundial. Ainda de acordo com as 

mesmas projeções, em 2045 o número de pessoas com 60 ou mais anos irá ultrapassar, pela 

primeira vez, o número de pessoas com 15 anos ou menos. Este último dado já é uma realidade nos 

nossos dias, quer em Portugal, quer no Alentejo, e Alto Alentejo. 

                                                      

4
 UN World Population Ageing 2013.  Análise HQN Strategy Consulting. 
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3.1.2. Redução da taxa de natalidade 

Historicamente, a taxa de natalidade tem vindo a diminuir e prevê-se que até 2050 permaneça abaixo 

dos níveis de reposição
5
 de 2,1 filhos por mulher, contribuindo para o envelhecimento mundial, na 

medida em que cada vez existirá mais seniores em relação a pessoas jovens. 

A figura 3.4. ilustra a taxa de natalidade mundial e por regiões de desenvolvimento entre 1950 e 

2050
6
. É possível verificar que a taxa de natalidade tem vindo a decrescer desde 1970, exceto nas 

regiões menos desenvolvidas, onde esta tendência apenas se verifica a partir de 1990. Por sua vez, 

a taxa de natalidade nas regiões menos desenvolvidas em 2050 irá apresentar valores próximos aos 

das regiões desenvolvidas em 1950. 
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Figura 3.4. Taxa de Natalidade Mundial e por Regiões de Desenvolvimento 1950-2050 

Quando olhamos para os números da natalidade de forma absoluta, as conclusões acima 

mencionadas são corroboradas e assumem uma maior dimensão. A figura 3.5. ilustra o número 

anual de nascimentos por região, com destaque para a Índia e China: 
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Figura 3.5. Número Anual de Nascimentos por Região, China e Índia – 1950 - 2100 

                                                      

5
 Nível de Reposição” é o nível a partir do qual os nascimentos compensam as mortes. 

6
 UN World Population Ageing 2013. Análise HQN Strategy Consulting. 
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Através da interpretação do gráfico podemos aferir que, a nível mundial, espera-se que nas próximas 

décadas até 2100 o número de nascimentos por ano se situe nos 130-140 milhões por ano. A Índia e 

a China, que até 1990 contribuíram em larga escala para a taxa de natalidade mundial, estabilizaram 

a partir da primeira década dos anos 2000, notando-se atualmente uma tendência restritiva da 

natalidade. 

3.1.3. Aumento da esperança média de vida a nível mundial 

A esperança média de vida à nascença continuará a subir nas próximas décadas em todo o mundo, 

sendo que o gap entre as regiões mais desenvolvidas e as regiões menos desenvolvidas se 

estreitará nas próximas décadas. Tal como mostra a figura 3.6., entre 2020-2025 estima-se que a 

esperança média de vida à nascença atinja os 80 anos nas regiões desenvolvidas e 70 anos nas 

regiões em desenvolvimento. No entanto, em todas as regiões a tendência geral aponta para o 

aumento da esperança média de vida; contudo, a diferença entre as diferentes regiões começará a 

estreitar-se a partir de 2020: 
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Figura 3.6. Esperança média de vida anual 1950-2095
7
 

Uma análise mais detalhada da esperança média de vida entre as diferentes regiões permite 

compreender as diferentes tendências para os segmentos com mais de 60 anos e os segmentos com 

mais de 80 anos. Estas diferenças estão ilustradas nas figuras 3.7. e 3.8. 

 

 Figura 3.7. Esperança média de vida aos 60 anos para regiões; Figura 3.8. Esperança média de vida aos 80 anos para 

regiões; 

 

                                                      

7
 UN World Population Ageing 2013. Análise HQN Strategy Consulting. 
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Nos próximos 40 anos, entre 2010-2015 e 2045-2050, a esperança média de vida aos 60 anos irá 

aumentar a uma média de 2 anos por cada ano que passa (este crescimento é de 3 anos por cada 

ano que passa nas regiões menos desenvolvidas). 

Por sua vez, de 2010-2015 a 2045-2050, o ganho na esperança média de vida aos 80 anos nas 

regiões menos desenvolvidas será de apenas um ano, enquanto nas regiões mais desenvolvidas 

espera-se que seja de cerca de 2 anos. 

Além do aumento generalizado da esperança média de vida à nascença, cada vez mais os 

indivíduos têm um maior número de anos de vida com saúde, após os 60 anos. A figura 3.9
8
 analisa 

a média de anos com boa saúde, após os 65 anos, em vários países;  
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Figura 3.9. Média de anos com boa saúde, após os 65 anos 

Através da análise da figura, podemos confirmar as seguintes conclusões: 

 Portugal apresenta uma média de vida com boa saúde após os 65 anos de 6 anos para os 

homens e 6,6 anos para as mulheres; 

 O bloco Escandinavo apresenta os melhores indicadores de anos com boa saúde, após os 

65 anos: uma média de 15 anos, sendo que para as mulheres é ligeiramente superior; 

 Os EUA apresentam indicadores igualmente elevados, 14,8 anos para os homens e 12,9 

anos para as mulheres; 

 A média Europeia de anos de vida com saúde após os 65 anos é de cerca de 8 anos. 

Portugal apresenta valores abaixo da média Europeia, situando-se nos 6,6 anos para os 

homens e 6 anos para as mulheres; 

 Os países do Sul da Europa: Portugal, Espanha e Itália são os únicos em que a média de 

anos com boa saúde após os 65 anos é superior para os homens quando comparado com as 

mulheres. 

                                                      

8
 European Commission (2014) Indicators: Healthy Life Years; The Future for Health (2014), Calouste Gulbenkian Foundation; 

CDC, National Vital Statistics System, Behavioral Risk Factor Survey System, and the U.S. Census Bureau. Dados para EUA 

relativos a 2013. Análise HQN Strategy Consulting 
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Outro indicador que se destaca nesta análise é o facto de um cidadão Norueguês ou Sueco ter em 

média mais 9 anos de boa saúde do que um cidadão Português, após os 65 anos. De acordo com a 

análise do Grupo de Trabalho “Inovar em Saúde” da Fundação Calouste Gulbenkian, estes dados 

refletem a necessidade de melhoria na resposta a situações de doença crónica prolongada
9
. 

A população idosa está “cada vez mais idosa” e, à medida que as atuais gerações mais jovens forem 

envelhecendo (nomeadamente as dos países menos desenvolvidos), o segmento de “mais de 80 

anos” (“centenários”) ganhará importância na demografia mundial, em particular nos BRIC (Brasil, 

Rússia, Índia e China)·: 

 A proporção de pessoas com 80 ou mais anos aumentou de 7% em 1950 para 14% em 

2013, sendo previsível que atinja 19% em 2050 e 28% em 2100 

 Se esta previsão for atingida, no final do século XXI existirão cerca de 830 milhões de 

pessoas no segmento de 80 ou mais anos em todo o mundo, sete vezes mais que em 2013; 

 O previsível forte aumento do segmento de pessoas com mais de 80 anos abre um mercado 

potencial de oportunidades muito extenso. 

A figura 3.10
10

 ilustra o ranking de países com mais pessoas no segmento com mais de 80 anos em 

2013 e a evolução esperada até 2050. Os países menos desenvolvidos verão como, fruto da elevada 

natalidade registada nos últimos anos, se irá invertendo a sua pirâmide etária até 2050, passando, 

em alguns deles, a ser mais representativo o segmento de mais de 80 anos (p.ex. casos do Brasil e 

Índia). Como consequência, os países BRIC serão grandes mercados para a população com mais de 

80 anos: 
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Figura 3.10.
11

 Ranking de países com mais pessoas no segmento de + 80 anos em 2013 e evolução esperada até 2050 

3.1.4. Aumento da esperança média de vida: análise a nível nacional e Alentejo 

A população portuguesa tem vindo a envelhecer a um ritmo elevado nos últimos anos e o nosso país 

ocupa já hoje o top 10 dos países mundiais com mais pessoas no segmento de mais de 60 anos.  

Como demonstra a figura 3.11., o Índice de envelhecimento
12

 teve, em Portugal um crescimento 

anual de 2,5% entre 2005-2012, significando um forte aumento na população sénior. Por outro lado, 

                                                      

9
 European Commission (2014) Indicators: Healthy Life Years; The Future for Health (2014), Calouste Gulbenkian Foundation; 

CDC, National Vital Statistics System, Behavioral Risk Factor Survey System, and the U.S. Census Bureau. Dados para EUA 

relativos a 2013. Análise HQN Strategy Consulting. 
10

 UN World Population Ageing 2013.  Análise HQN Strategy Consulting. 
11

 No gráfico, a ordem da direita para a esquerda ilustra o ranking em termos de população em 2013 
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o Índice de Dependência de Idosos
13

 também tem vindo a crescer, demonstrando este facto um 

maior peso relativo do segmento de> 65 anos face ao segmento (ativo) de 19-64 anos. 

131,1 

29,4 

Índice de Envelhecimento Índice de dependência de idosos  

Figura 3.11. Índice de Envelhecimento e Índice de Dependência de Idosos em Portugal
14

 

De acordo com as Nações Unidas, em 2013 Portugal fazia parte dos 10 países com maior 

percentagem da população com mais de 60 anos. Na lista dos 10 países mais envelhecidos, todos 

fazem parte da OCDE e 9 são Europeus. Destaca-se também uma predominância de países do Sul 

da Europa: Itália, Grécia, Portugal e Croácia. 
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Figura 3.12. Ranking dos 10 países com mais pessoas no segmento com mais de 60 anos, em % da População, 2013
15

 

As figuras 3.13. e 3.14. ilustram o Índice de Envelhecimento por NUT II e NUT III
16

 em que o Alentejo 

(NUT II) lidera o Índice de Envelhecimento em Portugal, segundo o Censos de 2011. 

                                                                                                                                                                     

12
 Índice de Envelhecimento mede a relação entre a população idosa e a população jovem, definida como o quociente entre 

número de pessoas com 65 ou mais anos e número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. 
13

 Índice de Dependência de Idosos mede a relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida como 

quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e 

os 64 anos 
14

 Portugal em números, INE 2012, Pordata 
15

 UN World Population Ageing 2013. Análise HQN Strategy Consulting. 
16

 Carta Social do Alto Alentejo 2013. Análise HQN Strategy Consulting. 
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Figura 3.13. Índice de Envelhecimento segundo o Censos 2011, (rácio %), Regiões de Portugal 

Do gráfico anterior podermos retirar que no Alentejo se verifica um envelhecimento ainda mais 

acentuado que em Portugal. Por outro lado, como vemos na figura 3.14 abaixo, o Alto Alentejo é a 

região mais envelhecida do Alentejo e áreas limítrofes, o que poderia pressupor, à partida, uma 

maior predisposição ao consumo de serviços de Vida Sénior, Institucionalizados ou não. 

 

Figura 3.14. Índice de Envelhecimento segundo o Censos 2011, Regiões do Alentejo e limítrofes 

Quando descriminados por concelho (figura 3.15), os dados disponíveis revelam que o Alto Alentejo 

tem uma população muito envelhecida e isolada, em que
17

 cerca de 50% da população tem entre 25 

e 64 anos, 27% tem mais de 65 anos, 13% tem entre 0 a 14 anos e 10% tem entre 15 e 24 anos. 

Cerca de 56% dos idosos tem mais de 75 anos, o que compara com 35% em Portugal.  

Por sua vez, o número de famílias unipessoais com mais de 65 anos no Alto Alentejo é de 15%, 

superior em 50% à média nacional (10%), acentuando o isolamento provocado pela baixa densidade 

populacional. Nos municípios de Nisa e Gavião a população idosa chega a representar cerca de 40% 

da população. 

                                                      

17
 Carta Social do Alto Alentejo 2013. Análise HQN Strategy Consulting.  
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Figura 3.15. Distribuição demográfica e grau de envelhecimento e de solidão do Alto Alentejo face ao resto do país
18

 

3.2. Os consumidores no mercado da Economia de Prata 

3.2.1. Novas Oportunidades 

Devido ao aumento exponencial dos segmentos mais velhos da população e às alterações nos 

padrões de consumo desses mesmos segmentos, aparecerão, naturalmente, novas oportunidades 

comerciais ao nível do mercado Sénior. 

Estas oportunidades surgem como resposta a um número de desafios para a sociedade
19

: 

 Maiores índices de dependência a nível Europeu, passando de 25% para 50%, assim como 

um maior número de pessoas com mais de 80 anos, duplicando em 2025. Por sua vez, o 

segmento dos centenários é o grupo etário com crescimento mais rápido desde 1970 

(aumentou 40% e chegou às 265 mil pessoas em 2006); 

 Maiores custos com cuidados de saúde, representando cerca de 4%-8% do PIB mundial em 

2025; 

 Riscos a nível da disponibilidade dos Recursos Humanos, devido à redução da população 

laboral e à escassez de cuidadores (irão faltar cerca de 20 milhões de cuidadores em 2020). 

As principais oportunidades que se colocam aos consumidores da Economia de Prata e respetivas 

áreas prioritárias de atuação estão ilustradas na figura 3.16. Estas áreas prioritárias são alvo duma 

análise mais detalhada ao longo deste capítulo.  

De forma a dar resposta a estas oportunidades, tornar-se-á imperativo ao setor de Serviços de Vida 

Sénior desenvolver novos bens e serviços, inovar tecnologicamente e adaptar os atores deste 

mercado às necessidades de um segmento sénior cada vez mais exigente e informado: 

                                                      

18
 Todos os valores são representados em percentagem 

19
 “Growing the Silver Economy in Europe”, Brussels 23/09/2014, European Commission 
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Figura 3.16. Oportunidades no setor de Vida Sénior decorrentes dos novos desafios para a Sociedade Mundial 

3.2.2. Novo Paradigma de Rendimento Disponível depois dos 60 

Devido ao aumento da esperança de vida e à melhoria dos níveis de saúde, o elevado poder de 

compra do segmento sénior deixa de ser transmissivo à família e passa a ser utilizado para seu 

benefício próprio, criando oportunidades de investimento direcionados a estes indivíduos. Nas 

sociedades ocidentais e mais desenvolvidas o segmento sénior controla uma proporção significativa 

da riqueza pela acumulação de rendimentos durante a sua vida, isto apesar de reduzir o seu 

rendimento após a reforma. Este facto acentuar-se-á até 2020, o que gerará novas oportunidades de 

negócio no setor de Vida Sénior enquanto segmento com elevado poder de compra. Estes dados 

estão ilustrados na figura 3.17: 
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Figura 3.17. Evolução do indicador “% do Rendimento Total para o Segmento de mais de 60 anos”, 2005-2020 
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À medida que a pirâmide demográfica mundial se inverte, pronunciando o aumento de pessoas 

Seniores em detrimento dos segmentos mais jovens, é lícito concluir que haverá mais pessoas com 

elevados rendimentos viverão muito para além dos 60 anos. É igualmente lícito concluir que será 

cada vez o número dessas pessoas seniores, face ao total de seniores. A evidência conclui que 

aproximadamente 75% dos Bilionários do Mundo têm mais de 55 anos
20

.  

Analisando o segmento das pessoas extremamente ricas (figura 2.18.), verificamos que 45,5% tem 

mais de 65 anos, demonstrando que a distribuição de riqueza está claramente enviesada para as 

idades mais avançadas. Por outro lado, nos restantes segmentos, o mais populoso é o das pessoas 

compreendidas entre 55-64 anos, pelo que, quer este facto, quer o facto de dentro do segmento 65+ 

os segmentos mais idosos serem os menos populosos (e portanto estes serão os primeiros a 

desaparecer, segundo a lei natural de vida, sendo progressivamente “substituídos” pelos segmentos 

“mais novos” seguintes, todos eles mais populosos, i.e. 75-84 e 65-74) faz com que se possa afirmar 

com toda a segurança que, nas próximas duas a três décadas, a proporção de bilionários
21

 seniores 

continuará a aumentar. Esta conclusão vem confirmar a grande atratividade deste segmento
22

: 
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Figura 3.18. Distribuição de bilionários por faixa etária  

 

 

Figura 3.19. Distribuição de bilionários por região 

A Europa, os EUA e a Ásia detêm a maior concentração de Bilionários (83% do total) e da riqueza 

munida (84% do total), 19% da riqueza total é líquida, i.e., detida em “cash” (ou equivalente), 

enquanto 5% são ativos não correlacionados com mercados de capitais, i.e., obras de arte, bens 

móveis, etc. (figura 3.19.). 

                                                      

20
 Telegraph UK, USA census.gov 2012; Billionaire Census 2014 

21
 Bilionário é o indivíduo que tem um património bruto no mínimo igual a 1 bilião de USD 

22
 Wealth X and Billionaire Census 2014, UBS, Análise HQN Strategy Consulting 
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Outros factos interessantes são fornecidos pela análise dos dados disponibilizados pelo Billionaire 

Censos 2014: 

 O número global de bilionários aumentou 7,1% entre 2013 e 2014 e a riqueza por eles detida 

aumentou 11,9% no mesmo período, o que significa que, apesar da crise a nível mundial, 

este segmento continua a aumentar e a acumular cada vez mais riqueza; 

 As pessoas com mais de 50 anos detêm 80% dos ativos financeiros dos EUA e são 

responsáveis por 50% do Rendimento; 

 No Reino unido, 34% da População tem mais de 50 anos e detém mais de 75% do total de 

riqueza do país; 

 Em 2011, este segmento gastou USD 87 Bi em novos carros, (vs., USD 70 Bi gastos por 

indivíduos com menos de 50 anos). Em todo o mundo, o segmento de pessoas com mais de 

60 anos gastou, só em 2010, mais de USD 8 Tri (em 2020 gastarão USD 15 Tri). Este tipo de 

consumidor, bastante racional, deverá ser tido em conta para o futuro como uma pessoa 

“normal e corrente”, não como um segmento “de velhos sem gosto nem capacidade de 

escolha”. 

3.2.3. Características do “Novo” Segmento de Consumo 

A pessoa Sénior é, hoje em dia, um consumidor mais racional, que aprecia a “qualidade” mais do que 

a “quantidade”, é leal a marcas, gosta de tecnologia, não é particularmente sensível ao preço, e para 

quem a “saúde” ou o “ambiente” não são as únicas preocupações. 

Existem cinco dimensões através das quais podemos caracterizar o perfil do sénior de hoje numa 

perspetiva de consumo
23

 (figura 3.20.): 1) identificação com o produto, 2) elevado escrutínio no 

consumo, 3) abordagem ao consumo, 4) utilização de tecnologia e 5) atividade profissional: 
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tecnologia 
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entretenimento 
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Figura 3.20. Caracterização do perfil do Sénior do século XXI, sob uma perspetiva de consumo 

Uma análise detalhada das cinco dimensões permite-nos caracterizar de forma mais aprofundada o 

consumidor-tipo da Economia de Prata, através de questões-chave em cada dimensão.  

                                                      

23
 Understanding the needs and consequences of the ageing Consumer. The Consumer Goods Forum 

(www.theconsumergoodsforum.com). Análise HQN Strategy Consulting.  
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De forma transversal, existe uma necessidade urgente de redesenhar a oferta para o segmento 

sénior, indo ao encontro das características dos consumidores, às suas tendências de consumo, e da 

necessidade de inclusão na sociedade de forma a maximizar no longo prazo o impacto do efeito 

económico deste novo segmento na sociedade de consumo. 

1. Identificação com o produto 

 Adaptação dos produtos às necessidades dos consumidores (p.ex. embalagem); 

 Tendência: Os produtos para seniores adaptam-se a todos os outros segmentos de idade. 

2. Elevado escrutínio no consumo 

 A maioria dos indivíduos apenas compra produtos em ofertas especiais se a qualidade do 

produto não for afetada; 

 As ofertas especiais incluem um aumento na quantidade do produto: este segmento procura 

qualidade em detrimento de grandes quantidades. 

3. Abordagem ao consumo: considerado um momento de entretenimento 

 Este segmento gosta de comprar: não apenas por necessidade mas também como forma de 

entretenimento; 

 2/3 dos indivíduos entre os 70-80 anos fazem compras duas ou mais vezes por semana. A 

proximidade é chave na decisão de compra; 

 Este segmento procura qualidade nos produtos, não são sensíveis ao preço e são leais às 

marcas. 

4. Utilização de tecnologia
24

 

 Cerca de 2/3 desta população utiliza telefones e telemóveis. Mais de 50% dos indivíduos 

com mais de 80 anos utiliza um telemóvel; 

 20% desta população faz compras online – uma maioria da população sénior mais “jovem” 

prefere comprar serviços que vão ao domicílio; 

 A idade em que se sente diferença na infoexclusão é a partir dos 72 anos. Esta idade 

aumenta um ano a cada ano que passa. 

5. Segmento ativo profissionalmente 

 Aumento na participação do segmento sénior no mercado laboral; 

 Por exemplo na Holanda, em Portugal e nos EUA, a participação de cidadãos com mais de 

65 anos no mercado de trabalho aumentou de 3% a 11% entre 1990-2009; 

 Atualmente, os segmentos que crescem mais rápido na população ativa nos EUA são os 

segmentos 65-74 e 75+. 

 

 

 

                                                      

24
 Understanding the needs and consequences of the ageing Consumer. The Consumer Goods Forum 

(www.theconsumergoodsforum.com). Análise HQN Strategy Consulting. 
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3.3. Cuidados Domiciliários e utilização de Novas Tecnologias 

Existe uma tendência generalizada para um maior foco no apoio domiciliário, motivado por questões 

pessoais e emocionais dos pacientes, mas também por motivações de cariz económico, fruto do 

potencial de poupança que pode representar para o setor público. A conjugação destes dois fatores 

com o avanço tecnológico na prestação de serviços de saúde torna ainda mais forte esta tendência 

do envelhecer em casa. 

A figura 3.21. ilustra os principais fatores que influenciam a procura e oferta de apoio domiciliário
25

. É 

possível verificar que os diferentes fatores estão associados a diversos atores – públicos, privados, 

sociais e famílias – e que apenas uma atuação conjunta entre eles permite um ecossistema favorável 

à prestação de serviços de saúde e de apoio a seniores em casa. 

 

Figura 3.21. Fatores que influenciam a procura e oferta de apoio domiciliário 

As políticas públicas são um dos grandes fatores que influenciam a tendência de apoio domiciliário, 

muito devido aos incentivos que existem para uma menor institucionalização do segmento sénior e 

para um aumento na oferta de serviços na comunidade, que representem proximidade para os 

utilizadores. Ao nível da definição de políticas públicas, as limitações orçamentais que existem 

atualmente são também um fator catalisador de respostas que representem uma maior poupança de 

recursos. 

Efetivamente existe um forte argumento económico para o aumento da tendência do apoio 

domiciliário. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde
26

, existem entre 20%-30% de 

pessoas com mais de 75 anos que são admitidas em hospitais de forma desadequada e sem terem 

essa necessidade. A mesma evidência sugere que não só estas pessoas ficam no hospital mais 

tempo mas também que entre 30%-40% das camas dos hospitais estão a ser utilizadas por pessoas 

que não precisam dessa intensidade de serviço.  

Estes indicadores refletem diretamente um grande peso para a estrutura de custos pública com 

despesas de saúde, que poderiam ser evitados caso houvesse um maior planeamento e oferta de 

serviços domiciliários. No Reino Unido, por exemplo, o número de cuidadores domiciliários 

                                                      

25
 Home Care in Europe – The Solid Facts, World Health Organization 2008. Análise HQN Strategy Consulting 

26
 Home Care in Europe – The Solid Facts, World Health Organization 2008 
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representam uma poupança de cerca de 119 biliões de libras
27

 quando comparados com os 

potenciais custos de institucionalização. 

As já referidas alterações demográficas, com o envelhecimento da população e aumento dos índices 

de dependência, são uma das maiores forças impulsionadoras da tendência de aumento dos 

serviços de apoio domiciliário. Outro fator relevante nesta tendência prende-se com as mudanças 

sociais nas famílias, com alteração dos padrões de família e do número de elementos que compõem 

o agregado familiar, a par duma maior participação feminina no mercado laboral que levam a uma 

maior preferência para o tratamento em casa, onde pode haver um maior controlo dos serviços 

recebidos.  

Verifica-se também uma mudança significativa na epidemiologia das doenças. A epidemiologia é a 

ciência que estuda quantitativamente a distribuição dos fenómenos de saúde/doença, e seus fatores 

condicionantes e determinantes, nas populações humanas. Neste âmbito, existe um número 

crescente de doenças que representam grandes dificuldades de comunicação, associadas às 

Demência e à saúde mental. 

Também os avanços tecnológicos e científicos são grandes fatores influenciadores para o 

envelhecimento em casa, com uma melhoria dos equipamentos e suas adaptações à saúde e às 

necessidades dos seniores, permitindo a crescente utilização de técnicas como a telemedicina, a 

monitorização à distância e a conectividade entre os diversos equipamentos, gerando dados em 

tempo real para unidades de saúde, a partir de casa, permitindo novas formas de apoio domiciliário. 

Por fim, a tendência que irá ser explorada no capítulo VII deste documento, refletida na agenda da 

personalização, isto é, uma cada vez maior individualização, escolha e customização do serviço 

recebido por parte do cliente, faz com que cada vez mais idosos prefiram receber os seus serviços 

de apoio em casa. 

 

3.4. Envelhecimento Ativo 

A Organização Mundial de Saúde define envelhecimento ativo como o processo de otimização das 

oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas que envelhecem
28

. 

De acordo com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, o conceito de envelhecimento ativo obriga 

a encarar a longevidade à luz de duas perspetivas, a do curso de vida e a da transição da atividade 

para a inatividade. A perspetiva do curso de vida analisa o envelhecimento como um processo e não 

como um grupo etário específico, cuja constituição resultaria do abandono da vida ativa. A passagem 

à inatividade marcaria a entrada noutra idade social – a da velhice. 

Se o envelhecimento é uma tendência demográfica generalizada em Portugal, as velhices, isto é, as 

formas de viver a longevidade, são múltiplas e exigem políticas e outras iniciativas diferenciadas, à 

medida de cada um e atentas às necessidades e às capacidades de satisfação pessoal, autonomia e 

participação. 

Consciente da importância do envelhecimento ativo, a União Europeia declarou 2012 como o Ano 

Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. No âmbito deste projeto a 

                                                      

27
 The Guardian, http://www.theguardian.com/society/2011/may/12/carers-save-uk-119bn-a-year 

28
 WHO. Active Ageing, A Policy Framework. A contribution of the WHO to the Second United Nations World Assembly on 
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nível Europeu, Portugal comprometeu-se a desenvolver um plano de ação com iniciativas que 

fomentassem e contribuíssem para o envelhecimento ativo
29

 e que incluem: 

 Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, que assenta em três dimensões: 

promoção do envelhecimento ativo; melhor adequação dos cuidados de saúde às pessoas 

idosas; e promoção de ambientes seguros e facilitadores de autonomia; “Saúde e 

Termalismo Sénior” consiste num programa de férias e lazer, focado na “saúde e bem-estar” 

que oferece condições e ambientes para tratamentos termais no território nacional; 

 Saúde e Termalismo Sénior
30

, que consiste num programa de férias e lazer, focado na 

“saúde e bem-estar” que oferece condições e ambientes para tratamentos termais no 

território nacional; 

 Sistema de Atribuição Produtos de Apoio (SAPA) que facilita o acesso das pessoas com 

incapacidade a produtos e equipamentos de que necessitam; 

 Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas (2007-2012) que apoia obra ao 

nível do edificado e financiou a aquisição de equipamento indispensável à manutenção das 

pessoas em sua casa; 

 Rede Europeia de Desenho para Todos e Acessibilidade Eletrónica - European Design 

for All e-Accessibility Network (EDeAN) – que, não só em Portugal, objetiva contribuir para 

o desenvolvimento do Desenho para Todos, enquanto instrumento fundamental para alargar 

a acessibilidade eletrónica ao maior número possível de cidadãos; 

 Continuidade, e ajuste, de prestações sociais e familiares que garantam o apoio pecuniário 

em situações de velhice, pobreza, dependência ou necessidade de assistência por outrem, 

viuvez (ex. a manutenção do poder de compra dos/das beneficiárias/os com pensões mais 

baixas através da Atualização das pensões mínimas, sociais e rurais; 

 Complemento Solidário para Idosos, uma prestação extraordinária de combate à pobreza 

de pessoas idosas que visa a melhoria do seu nível de rendimentos; 

 Complemento por Dependência atribuído a pensionistas dos regimes de segurança social 

que se encontrem em situação de dependência); 

 Rede das Universidades Seniores – educação informal para pessoas com mais de 50 

anos; 

 “Turismo Sénior” – programa semanal de férias que pretende combater a solidão da 

população sénior com menores recursos financeiros; 

 Net@vó – projeto educacional transdisciplinar, com recurso a meios audiovisuais e novas 

tecnologias; 

 Projeto TIO – Terceira Idade Online – portal dedicado à população idosa em Portugal 

(Associação VIDA); 

 IdadeMaior, o primeiro portal português para maiores de 50 com informação sobre temáticas 

variadas desde lazer e convívio, saúde, família, dinheiro ao bem-estar; 

 O serviço “Linha do Cidadão Idoso” divulga, junto das pessoas idosas, informação sobre 

os seus direitos e benefícios; 

 Linha Nacional de Emergência Social (LNES) – serviço público gratuito, de âmbito 

nacional, com funcionamento contínuo e ininterrupto para proteção e salvaguarda da 

segurança dos cidadãos em situação de Emergência Social, sendo um dos grupos 

prioritários as pessoas idosas; 
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 Programa de Ação do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, Governo de Portugal, 

2012 
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 Programa de Ação do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, Governo de Portugal, 
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 Serviço de Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais (APNE), especializado 

e dirigido a pessoas com deficiência e/ou incapacidade, no âmbito do atendimento das áreas 

das prestações e ação social; 

 “V.I.P.- Voluntariado Intergeracional de Proximidade” para acompanhamento nas 

atividades de lazer e cultura e apoio na interação com os serviços (CESIS – Centro de 

Estudos para a Intervenção Social). 

Ainda no âmbito das tendências do envelhecimento ativo, a nível internacional, importa destacar o 

Índice de Envelhecimento Ativo (Active Ageing Index) pela Comissão Económica para a Europa 

(UNECE). Este índice tem como objetivo proporcionar aos decisores de política pública um conjunto 

de ferramentas e elementos para que possam tomar opções estratégicas no âmbito de políticas de 

incentivo ao envelhecimento ativo.  

O Índice de Envelhecimento Ativo da UNECE considera as seguintes dimensões: empregabilidade; 

participação na sociedade; independência, saúde e segurança; capacidade e condições para o 

envelhecimento ativo. 

 

Figura 3.22. Índice de Envelhecimento Ativo da UNECE 

A figura 3.22, em cima, descreve e metodologia e framework do índice de envelhecimento ativo. 

Importa destacar que as dimensões em análise neste índice estão intrinsecamente relacionadas com 

os eixos operativos do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, 

que consistem em: (i) emprego e aprendizagem ao longo da vida, (ii) saúde e bem-estar e (iii) 

participação cívica e sensibilização social. 

 

3.5. Turismo Sénior e Turismo de Saúde 

No setor de Vida Sénior emergem, como tendência, dois tipos de turismo: o turismo sénior e o 

turismo de saúde. O primeiro é motivado por um número crescente de idosos que viajam e que 

utilizam uma parte significativa do seu rendimento em turismo. O segundo é resultado da 

globalização e da facilidade de mobilidade das pessoas que, numa idade mais avançada ou mesmo 

em qualquer idade e com problemas de saúde, muitas vezes optam por serviços de apoio social 
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sénior ou de cuidados de saúde noutros países com condições mais vantajosas a nível da relação 

qualidade-preço. 

 

3.5.1. O Turismo Sénior 

O segmento de turistas com mais de 55 anos é caracterizado como um grupo de consumidores 

exigentes, com larga experiência de viagens e que representa uma excelente oportunidade para os 

operadores turísticos atraírem clientes na época baixa, pois os indivíduos neste segmento estão, 

normalmente, reformados e, portanto, dispõem maior disponibilidade e facilidade para conciliar datas 

para viajar. 

De acordo com a Organização Mundial de Turismo, em 2020 o setor irá ser marcado pelas seguintes 

tendências: 

 Aumento do número de turistas idosos; 

 Mudança de férias ativas para férias que levem a novas experiências; 

 Maior segmentação da oferta de turismo para chegar a cada vez mais nichos. 

As tendências demográficas e de envelhecimento da população, assim como as de aumento do 

poder de compra, exploradas em detalhe no início deste capítulo, explicam a oportunidade existente 

no setor do turismo sénior. 

O turismo sénior está intrinsecamente ligado ao turismo de acessibilidade, pelo facto de que uma 

parte significativa dos idosos apresentar limitações de mobilidade. O turismo de acessibilidade não 

deve ser confundido com turismo de saúde, mas representa uma grande fatia do turismo sénior. 

De forma a compreender como segmentar e estruturar a oferta de turismo sénior, é importante 

reconhecer que este segmento tem diversas motivações para viajar. Na publicação New 

Opportunities for the Tourism Market, algumas destas motivações são identificadas: 

 Viajar enquanto a saúde o permite; 

 Passar tempo com a família e amigos; 

 Visitar países que sempre quiseram visitar; 

 Aproveitar o tempo livre da melhor forma; 

 Experimentar coisas novas; 

 Relaxar; 

 Conhecer novas pessoas. 

Como podemos verificar, existe uma miríade de motivações para este segmento que se podem 

resumir na motivação para viajar aliada a uma exigência de qualidade e existência de poder de 

compra. 

É também fundamental compreender os hábitos e comportamentos do segmento de turismo sénior. 

Estes estão descritos na tabela 3.1
31

.   
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Tipo de comportamento Descrição 

Alojamento Existe uma grande diversidade de tipos de alojamento neste segmento, sendo impossível 
verificar uma tendência. No entanto, o tipo de alojamento está intrinsecamente ligado ao 
tipo de motivação para viajar (por exemplo, se a motivação é relaxar, o alojamento tende a 
ser de maior qualidade) 

Tempo de preparação A literatura sugere que aqueles que viajam por longos períodos de tempo tendem a 
preparar a viagem antecipadamente; aqueles que visitam a família e amigos não 
valorizam tanto a preparação para a viagem. 

Meio de transporte O carro é o meio de transporte privilegiado e de maior utilização por este segmento; em 
determinados tipos de viagem, o autocarro é também um meio muito utilizado. 

Organização da viagem Pacotes de agências de viagem são o tipo preferido deste segmento, pela facilidade e 
conveniência de organização 

Fontes de informação Este segmento utiliza principalmente o word of mouth e a própria experiência como 
informação; no entanto, denota-se uma crescente utilização da internet para procurar 
informação sobre destinos turísticos 

Tabela 3.1 Hábitos e comportamentos do turismo sénior 

Por fim, importa saber que o turismo sénior representa uma enorme oportunidade de negócio. O 

Eurostat estima que o potencial de receitas do turismo sénior se fixe entre 83 e 160 mil milhões de 

euros a nível europeu. A mesma fonte destaca que, só em Espanha, este mercado vale cerca de 15 

mil milhões de euros. 

 

3.5.2. O Turismo de Saúde 

O turismo de saúde representa igualmente inúmeras oportunidades para os pacientes e operadores 

neste mercado. Este tipo de turismo é uma solução vantajosa para alguns pacientes provenientes de 

países onde ou não existe sistema nacional de saúde e as despesas incorridas pelos utentes são 

elevadas ou naqueles cujos sistemas têm elevada cobertura de seguros de saúde (ex: EUA e Reino 

Unido) e onde os custos dos serviços e cuidados de saúde são muito elevados.  

Um dos principais mercados emissores para o turismo de saúde é os Estados Unidos. 

Os custos com serviços de saúde aumentarão 6% por ano durante a próxima década e o turismo de 

saúde oferece, normalmente, poupanças, que podem ir até 70% (após os custos das viagens). O 

crescimento anual deste mercado estima-se na ordem dos 35% por ano
32

. 
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3.6. Demências (Memory Care) 

3.6.1. Tendências e Impacto das Demências no mundo
33

 

Segundo a Alzheimer’s Disease International (ADI) o perfil global de dependência está a mudar, 

principalmente por causa do envelhecimento da população. Entre 2010 e 2050, o número total de 

pessoas dependentes em todo o mundo aumentará mais de 76%, passando de 350 milhões para 

614 milhões; no entanto, o número de pessoas idosas com necessidade de assistência quase que 

triplicará (estimativa de 101 - 277 milhões de pessoas).
34
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Figura 3.23. Evolução da distribuição da população dependente por regiões, 2010-2050E 
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Figura 3.24. Impacto da Demência 2013-2050
35

 (milhões de pessoas com Demência) 

Segundo o mesmo relatório a demência e os transtornos cognitivos são as causas mais importantes, 

de entre todas as doenças crónicas, geradoras de incapacidade e dependência, pelo que se prevê 

que os Cuidados de Vida Sénior futuramente serão orientados, principalmente, para as pessoas com 

                                                      

33
 Fonte: Entrevista ao Deputy Executive Director – Johan Vos da ADI, em Londres, Reino Unido, em 19 de Novembro de 

2014; World Alzheimer Report 2013/2014 
34

 Fonte: World Alzheimer Report 2013; Análise HQN Strategy Consulting 
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Demências. Nos países mais ricos, a tendência será para a prestação de cuidados em Residências 

Assistidas (focadas em Memory Care) e em Unidades de Cuidados Continuados (Nursing Homes). 

Cerca de metade das pessoas com Demências necessitam de cuidados pessoais (e os outros irão 

desenvolver essas necessidades ao longo do tempo). 

Recomenda ainda que é “urgente que os legisladores percebam que se perspetiva que a causa mais 

comum subjacente à necessidade de cuidados das pessoas idosas são as Demências”. 

 A Demência terá forte impacto nos custos sociais e de saúde nos Cuidados de Longa 

Duração futuros pelo que é fundamental conter esses custos, desenvolvendo uma estratégia 

efetiva para o tratamento (ou cura) deste tipo de doenças.  

 A Demência requer cuidadores preparados (mais stress e exigência nos cuidados prestados) 

originando custos per capita superiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25. Evolução das Pessoas com Demência por nível de rendimento (Fonte: Global Impact Dementia 2013) 

Tendência
36

. É inevitável que o aumento do número de pessoas seniores dependentes com 

Demência, nas próximas décadas, em particular nos países de rendimentos médios. A nível global, 

segundo o ADI, existiam em 2013 cerca de 44 milhões de pessoas com Demência, prevendo-se que 

este número quase triplique em 2050 e mais do que triplique até 2050. Torna-se por isso uma 

prioridade que os governos a nível mundial definam uma estratégia, políticas e planos para 

sustentarem os Cuidados de Vida Sénior que assegurem as respostas adequadas a este tipo de 

patologia.  

 

3.6.2. Sustentabilidade económica dos cuidados para a Demência 

Segundo o World Alzheimer Report de 2010, estima-se que os custos diretos e indiretos sociais 

anuais com o apoio a tratamento das Demências em todo o mundo eram de USD 604Bi, ou seja, 1% 

do Produto Interno Bruto Mundial. 

Importa referir que os custos aumentarão pelo menos em linha com o aumento do número de 

pessoas com Demências, assumindo a prevalência da doença com a idade, sendo este aumento 

ainda reforçado pela maior exigência dos padrões de serviço e correspondentes custos unitários dos 

                                                      

36
 Fonte: Policy Brief for Heads of Government:The Global Impact of Dementia 2013–2050 
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cuidados prestados. A prevalência específica da Demência à medida que a idade avança pode ser 

sensível a aumentos no nível de cuidados de Saúde que a população recebe ou a que tem acesso, 

sendo que recentemente se relataram quedas na prevalência na Europa e, por outro lado, aumentos 

da prevalência na China.  

É também expectável que haja uma mudança considerável dos cuidados informais (família) para 

cuidados formais (pagos), em particular nos países de médio e baixo rendimento. Tal terá um 

impacto financeiro considerável para a despesa pública, mas pouca influência no custo global para a 

sociedade.  

É natural que a procura de serviços de qualidade mais alargados e complexos, durante um período 

temporal mais longo possa aumentar os custos unitários. No entanto, os modelos de estudo 

produzidos pela União Europeia sobre o envelhecimento sugerem que, mesmo sob hipóteses 

extremas, esses fatores são suscetíveis de ter pouco impacto sobre os aumentos previstos nos 

custos dos Cuidados de Vida Sénior, em grande parte devido ao envelhecimento da população 

(temos que atualmente, segundo a OMS, 1 em cada 3 crianças que nascem no ocidente vão chegar 

aos 100 anos e os governos têm que preparar-se para cuidar destas pessoas neste século). 

A sustentabilidade financeira do sistema de cuidados de longa duração em países de elevado PIB 

per capita tem sido posto em causa, prevendo-se que os custos globais de cuidados de longa 

duração dupliquem nos próximos 50 anos, aumentando concretamente de 1,2% para 2,5%/ do PIB 

nos 27 países da União Europeia. 

O aumento dos custos previstos para alguns países é ainda mais impressionante, de 3,4 - 8,5% nos 

Países Baixos e de 2,2 - 5,1% na Noruega. A Standard and Poors aconselha grandes mudanças na 

reestruturação da despesa pública relacionada com os cuidados de saúde e assistência social da 

população Sénior. Esta situação poderá ser particularmente crítica nos países em desenvolvimento, 

como a Índia e China, em que apesar da almofada do crescimento económico que se tem verificado, 

os desafios orçamentais originados pela demografia e pelo aumento da esperança de vida, são 

enormes. No entanto, segundo a Alzheimer’s Disease International (ADI), os custos sociais futuros 

dos Cuidados de Vida Sénior são sustentáveis se forem desenvolvidas estratégias e reformas 

nacionais para o futuro, tendo definido 7 recomendações aos diversos governos mundiais: 

1. “Assumir as Demências como uma prioridade das políticas de saúde e em simultâneo 

desenvolver planos nacionais para lidar com estas patologias e a sua prevenção; 

2. Garantir o acesso a cuidados de saúde, no cumprimento dos compromissos assumidos no 

âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Incapacidades e 

o do Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento (MIPAA), financiando e 

expandindo a implementação do Programa de Ação para superar as lacunas na saúde mental, 

incluindo os pacotes de cuidados no âmbito das Demências, como um dos 7 principais 

distúrbios identificados no Plano; 

3. Assegurar que os novos investimentos no âmbito dos cuidados com doenças crónicas, incluem 

sempre atenção às Demências e que os sistemas de saúde não estejam organizados com base 

na resposta a situações agudas e episódicas, mas sejam redesenhados para responder a 

patologias de longa duração. Estes princípios são defendidos também no Relatório Global das 

Nações Unidas – “Cuidados Inovadores para Situações de Doenças Crónica”. 

4. Promover o aumento de fundos para investigação na área das Demências, incluindo na sua 

prevenção, para um nível mais proporcional ao impacto económico que esta patologia acarreta 

já atualmente e de forma ainda mais expressiva no futuro. Para melhor se compreender a 

distância entre os recursos investidos na investigação nas Demências e em outras áreas da 

saúde, refere-se que nas doenças cardiovasculares se aplicam 15x mais recursos e na 
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investigação do cancro mais 30 x. Para se conseguir esta melhor utilização de recursos é 

necessária uma coordenação internacional da investigação nesta área. 

5. Desenvolvimento de políticas e planos para cuidados de longa duração que antecipem e deem 

resposta às tendências sociais e demográficas e que tenham um foco explícito no suporte dos 

cuidadores familiares e na garantia da de proteção social das pessoas com Demência, mais 

carenciadas. 

6. Necessidade de introduzir esquemas universais não contributivos de pensões sociais nos países 

em que estes não existam, suportando as iniciativas da “HelpAge International’s”. 

7. Assegurar que as pessoas com Demência são elegíveis para receber e efetivamente recebem 

apoios e benefícios por incapacidade”.”
37

 

Os “Custos Sociais” englobam custos de saúde, e não especificam como e por quem esses custos 

são pagos atualmente, incluindo custos indiretos (recursos não cobrados), bem como os custos 

diretos (os custos da aquisição de um serviço).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26. Despesas com a Demência (Fonte: World Alzheimer Report 2010) 

Em 2010, os custos médios por pessoa com Demência variavam consideravelmente, segundo a 

classificação do Banco Mundial, considerando USD 868 para países de baixos rendimentos, USD 

3.109 para países de rendimentos médios baixos, USD 6.827 dólares em países de rendimentos 

médios altos e USD 32.865 para países de rendimentos altos
38

. 

Quando multiplicado pelo número estimado de pessoas com Demência, obtemos custos totais de 

USD 4,4 bilhões em países de baixo rendimento, de USD 29,2 bilhões em países de rendimentos 

médios baixos, USD 32,4 biliões em países de rendimentos médio alto, e USD 537,9 biliões em 

países de rendimentos altos. O custo total, como proporção do PIB variou de cerca de 0,2% em 

países de baixos rendimentos a 1,2% em países de alto rendimento, sendo que a América e a 

Europa Ocidental gastam 1,3% do respetivos PIBs nestas patologias. 

 

                                                      

37
 Fonte: World Alzheimer Report 2013, dados relativos a 2010 (Wimo A, Prince M. World Alzheimer Report 2010; The Global 

Economic Impact of Dementia. 2010. London, Alzheimer’s Disease International). 

 
38

 Fonte: World Alzheimer Report 2013, dados relativos a 2010 (Wimo A, Prince M. World Alzheimer Report 2010; The Global 

Economic Impact of Dementia. 2010. London, Alzheimer’s Disease International). 
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3.6.2. Melhoria da Qualidade dos Cuidados 

As conclusões do World Alzheimer Report 2013 apontam, de forma evidente, para a necessidade da 

tomada de ações concretas para desenvolver a qualidade no processo de cuidados e apoio a 

pessoas com Demência. O objetivo orientador último é tornar possível o objetivo “Viver bem com 

Demência”, e a manutenção ou melhoria da qualidade de vida das pessoas com Demência é o 

objetivo final. Para tal é fundamental: 

1. Medir e monitorizar a qualidade dos cuidados prestados às pessoas com Demência; 

2. Promover a autonomia e a escolha; 

3. Coordenar e integrar a assistência às pessoas com Demência; 

4. Valorizar e desenvolver os Recursos Humanos prestadores de cuidados no âmbito 

das Demências. 

A qualidade do atendimento pode ser medida através das estruturas disponíveis (entre elas, 

naturalmente, os Recursos Humanos), da forma como os cuidados são prestados (processos) e, 

sobretudo, os resultados alcançados. Em todo o mundo, os reguladores tendem a concentrar-se nas 

estruturas e nos processos, com o objetivo de identificar deficiências em vez de se concentrarem na 

excelência dos cuidados prestados. No entanto, esta intenção leva, por vezes, à perda do enfoque, 

isto é, em vez de monitorizar os equipamentos e as pessoas, os reguladores deveriam focar-se na 

prestação dos cuidados, ou seja, no seu efetivo desempenho, permitindo manter ou melhorar o bem-

estar das pessoas através da criação de um ambiente favorável à prestação de cuidados “físicos” e 

“sociais” das pessoas com Demência. 

A “Qualidade de Vida” e a “Satisfação do Cliente” são indicadores centrados no indivíduo que 

traduzem o impacto da estrutura e do processo na prestação de cuidados. É possível obter essas 

informações diretamente, questionado os utilizadores, caso se tratem de indivíduos com demências 

leves a moderadas, e/ou questionando a família ou os cuidadores profissionais. A título de exemplo, 

cita-se uma recente pesquisa realizada em Residências Assistidas para pessoas com Demência 

(Memory Care), no Reino Unido, que indica geralmente uma elevada qualidade de vida e satisfação 

dos utentes com os serviços, havendo no entanto uma considerável variação de resultados entre as 

diversas instituições analisadas. 

Ao contrário da regulamentação baseada no sentido do estrito “cumprimento das regras”, a 

acessibilidade da informação sobre a qualidade dos serviços prestados através da avaliação 

centrada na pessoa, conjuntamente com os resultados das inspeções, proporciona uma escolha 

correta e incentiva a concorrência e a transparência entre prestadores de serviços. Opiniões diversas 

sugerem que este procedimento pode, em última instância, ser mais eficaz do que a inspeção 

apenas com base no cumprimento das regras. 

Os indivíduos têm necessidades diferentes e é necessário encontrar maneiras de tornar a prestação 

dos cuidados mais centrada no indivíduo, de forma mais flexível e adaptada, melhorando os 

resultados da Avaliação da Satisfação do Cliente. É também de relevar a importância do diagnóstico 

precoce da doença, permitindo ao indivíduo com Demência tomar decisões sobre as opções de 

escolha dos cuidados a receber.  

Os chamados “Orçamentos Personalizados de Cuidados” (Personal Care Budgets), dão às pessoas 

a opção de escolha dos pacotes de cuidados mais adequados ao seu caso, respeitando totalmente 

as suas necessidades. 

Os sistemas e serviços para prestação de serviços devem ser simples, sem ambiguidades, 

transparentes e acessíveis (quer em quantidade quer em preço). As famílias precisam de orientação 

e de apoio no acesso à informação para poder tomar decisões e escolher corretamente e em 

consciência.  
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Nos países Anglo-Saxónicos, os “Gestores de Caso” são uma figura importante, que se consolida ao 

longo do tempo, numa relação de confiança entre a instituição, o paciente e a sua família. A “gestão 

do caso” facilita a coordenação dos cuidados, ajudando os clientes a utilizar os serviços de forma 

mais eficiente. No entanto, as evidências sugerem que, para essa ajuda mais efetiva, os sistemas de 

segurança social e de saúde devem ser mais integrados e cooperativos e sujeitos a um sistema 

único de planeamento e governação, o que não acontece, ainda, no nosso país. 

À semelhança dos diversos Cuidados de Vida Sénior, a experiência internacional sugere que os 

“cuidadores (caregivers) na área das Demências sejam remunerados, quer sejam informais 

(familiares), quer sejam formais, dado que têm um papel importante e exigente, que não deveria, 

nunca, estar sujeito a conflitos de interesse. Na prática, os cuidadores informais muitas vezes não 

recebem remuneração pelo seu trabalho, com prejuízo para a sua economia familiar, mas também 

para a própria qualidade dos serviços, dado que a evidência sugere que podem, nesse caso, não ser 

prestados com o profissionalismo e com a exigência que se pretende.  

Mesmo os cuidadores formais são frequentemente pagos pela bitola mínima (p.ex. salário mínimo), o 

que estará diretamente relacionado com uma baixa satisfação no trabalho, com uma alta taxa de 

rotatividade e, consequentemente, uma grande oferta de pessoas nestas condições. Naturalmente, 

como consequência última deste ciclo vicioso, esta desvalorização do trabalho dos cuidadores tem 

um impacto negativo sobre a qualidade dos serviços prestados. 

Assim, é fundamental que os cuidadores, pagos ou não, sejam valorizados e reconhecidos perante a 

sociedade pelo seu trabalho, que se sabe difícil e exigente, mas essencial. Este reconhecimento 

implica não apenas uma justa remuneração e dignificação da atividade, como a sua divulgação, de 

forma a ser percecionada pela sociedade. Os incentivos devem ser incorporados no Sistema Social, 

para encorajar os cuidadores familiares a continuar a sua prestação de serviços no domicílio, e para 

promover quer a sua permanência no desempenho destas atividades, quer o desenvolvimento de 

competências e equiparação aos seus pares profissionais.  

Tal como recomendado pela estratégia da OCDE, o investimento nestas áreas pode ser eficiente na 

redução dos custos a jusante, incluindo o controlo das transferências para instituições, e na melhoria 

da assistência a pessoas com Demência e das competências dos seus cuidadores. 

Para efetuar essas mudanças deve haver um planeamento estratégico, cuidadosamente pensado, de 

forma articulada entre a segurança social e a área da saúde dos diversos países, com o adequado 

sistema de financiamento e de incentivos. 
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4. Tipificação dos segmentos de procura da Economia Social para 

a população sénior 

Neste capítulo analisa-se a tipificação ou segmentação da procura de serviços e produtos dirigidos a 

seniores, que constituem o designado setor de Vida Sénior, quer estes sejam promovidos por 

entidades do 2º setor (privados com fins lucrativos) ou da Economia Social (3º setor).  

Conceptualmente a tipificação da procura (ou segmentação) é um método para estudar as 

características do mercado, nomeadamente dos drivers da procura do mesmo, identificando 

oportunidades latentes, e colocando o desafio em termos de uma correta afetação de recursos para 

alcançar os objetivos estabelecidos com a comercialização de um produto ou serviço. A literatura de 

Marketing referencia vários critérios (ou variáveis) utilizados no processo de segmentação: 

 Demográficos (Weaver e McCleary 1984); 

 Geográficos (Andereck e Caldwell 1994); 

 Psicográficos (Waryszac e Kim 1994); 

 Comportamentais: 

 Atributos/Benefícios procurados (Carmichael 1996, Shoemaker 1994); 

 Frequência de utilização (Andereck e Caldwell 1994); 

 Ocasião de utilização (Shoemaker 1989). 

 

A investigação mais recente em tipificação/segmentação de mercado tem incidido menos sobre as 

tradicionais variáveis geográficas e sociodemográficas (segmentação a priori) e mais sobre as 

variáveis psicográficas e comportamentais (segmentação a posteriori):  

 Variáveis geográficas  Localização num país, cidade, região, etc. Foram analisadas 

condicionantes por Bloco Geográfico / País; 

 Variáveis sociodemográficas  Divisão do mercado com base em características como 

Idade, Rendimento, Sexo, Tamanho da família, ocupação, etc. Foram analisadas 

condicionantes de Rendimento/Classe Social e de idade; 

 Variáveis psicográficas / Culturais  Diz respeito ao comportamento, estilo de vida, 

personalidade. A Classe Social exerce uma profunda influência nas decisões de consumo, 

enquanto o estilo de vida tem a vida com o modo distintivo e característico de fazer as 

escolhas. A personalidade também é importante no processo de escolha, já que tem a ver 

com as características pessoais e gostos de cada um e, por isso, mais difícil de agrupar / 

tipificar. Foi analisada a “Cultura” dos diferentes Blocos Geográficos, percebendo como essa 

cultura afeta o processo de decisão de procura de serviços de Vida Sénior nas diferentes 

geografias; 

 Variáveis comportamentais  Classifica as pessoas de acordo com a sua disposição para 

comprar, motivação (p.ex. por necessidade) e atitude. Estas variáveis são Influenciadas por 

fatores como por exemplo: “ocasião de compra”, “benefícios procurados num bem ou em um 

serviço”, “Frequência de utilização” ou “Atitudes”. Ao longo do presente estudo, foram 

analisadas condicionantes de Autonomia, que constitui só por si, o melhor indicador do grau 

de dependência de um sénior, e que determinará, em última instância a necessidade de 

serviços de Vida Sénior, sendo um trigger muito objetivo da escolha. 



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 46 

Desta forma, a tipificação do mercado de Vida Sénior foi efetuada com recurso a critérios 

Geográficos, Sociodemográficos, Psicográficos / Comportamentais / Culturais e Necessidade / 

Frequência / Ocasião da utilização, convertidos ou agrupados em 4 grandes variáveis
39

: 

1. Classe Social - Existem várias variáveis importantes para a tipificação por Classe Social, de 

entre as quais se destacam o Rendimento Disponível e Grau de Instrução; 

 

2. Origem Cultural - A cultura insere o indivíduo num meio social, mas a “Diversidade Cultural” 

justifica diferenças ao nível de linguagem, vestuário, crenças religiosas e outras tradições, 

como por exemplo, a organização da sociedade. Não raramente, o “Todo Vigente” (Status 

Quo) sobrepõe-se às necessidades individuais; 

 

3. Idade - A classificação de “Sénior” é atribuída em alguns países, a partir dos 60 anos, que é 

a idade em que os Sistemas de Segurança Social reconhecem o direito à assistência pública 

(devido à maior probabilidade de dependência). No entanto, o limiar de idade a partir do qual 

se é considerado “Sénior” varia de país para país; 

 

4. Grau de Autonomia - O Grau de Autonomia de um indivíduo determina o seu Grau de 

Dependência. Há várias classificações de Dependência, que tentam apresentar uma escala 

para o grau da mesma
40

. No entanto, esta distinção pode, muito simplesmente ser 

classificada pela quantidade de Atividades de Vida Diária (AVDs) que o indivíduo consegue 

ou não realizar num determinado momento. 

 

4.1. Variável Classe Social 

A primeira variável explicativa da tipificação da procura é a “Classe Social” de um indivíduo. A 

relação indireta que explicará a procura de serviços de vida Sénior é a de que “quanto mais alta for a 

Classe Social do indivíduo, maior será a facilidade e a disponibilidade para procurar e comprar 

serviços de Vida Sénior, institucionalizados ou não”. É uma relação indireta porque essa facilidade e 

disponibilidade são inerentes a pertencer a uma determinada classe social, tipo de cultura e 

rendimento que essa pessoa terá. 

A Classe Social como variável de tipificação de procura  

Uma “classe social” é definida como um grupo de pessoas que têm um status social similar segundo 

critérios diversos, em particular o económico/rendimento, mas também outros, como, por exemplo, o 

de “a que família pertence e onde nasceu”. Este conceito diferencia-se do conceito de “casta social” 

na medida em que ao membro de uma dada casta normalmente é-lhe impossível mudar de status, 

enquanto, mudar de classe social é possível.  

Com o desenvolvimento do sistema capitalista industrial (e mesmo do pós-industrial), existe 

normalmente a noção de que as Classes Sociais, em diversos países, podem ser dívidas em três 

níveis diferentes dentro dos quais existem, por sua vez, vários subníveis. Atualmente, a estratificação 

das classes sociais segue a convenção “baixa”, “média” e “alta”, sendo que as duas primeiras 

                                                      

39
 Fonte: Prática Healthcare HQN Strategy Consulting 

40
 Fonte: AXA Papers, Risk, Education and Research, No3 – Dependency: P.ex. AGGIR Frid, França. A grelha AGGIR é o 

instrumento nacional estandardizado derigido a classificar o grau de dependência da população idosa em França (para a 

população que vive em Residências e na Comunidade). A atribuição de auxílio financeiro governamental – a APA – Allocation 

Personnalisée d'Autonomie) depende essencialmente da classificação de pessoas idosas e fragilizadas em seis graus 

diferentes de dependência GIR1 a GIR6. 
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designam o estrato da população com pouca capacidade financeira e tipicamente com dificuldades 

económicas subsistir, enquanto a última possui uma margem financeira desafogada. 

A classe média é, normalmente, o estrato considerado mais comum e mais numeroso, que, embora 

não sofra de dificuldades, não vive propriamente com grande margem financeira. Nota-se, porém, 

que, nos países de Terceiro Mundo, a classe média é uma minoria e a classe baixa é a maioria da 

população. 

Por outro lado, segundo a teoria de Max Webber (um crítico de Marx) a sociedade está classificada 

em três dimensões ou três ordens: a ordem económica (classe/rendimentos), a ordem social 

(status/prestígio) e a ordem política (partido/poder). A “classe” seria, portanto, apenas um aspeto da 

estratificação social, de qualquer forma nunca dissociada do conceito de “rendimento”. Contudo, nas 

sociedades modernas o “status” tem vindo a ganhar mais importância que a própria classe. 

De qualquer forma, o conceito de “Classe Social” per se, permite um agrupamento e categorização 

dos residentes (e consequentemente dos consumidores), a qual por sua vez permitirá um correto e 

mais eficiente targeting dos segmentos a atingir e, finalmente, um melhor posicionamento do produto 

/ serviço.  

A estratificação social (em classes) dos consumidores é uma ferramenta ao mesmo nível-base de 

utilização que as variáveis do “género”, “idade” ou “proveniência geográficas”, entre outras. No 

entanto, distingue-se destas por inúmeras razões, nomeadamente a existência (implícita ou explícita) 

de pressupostos teóricos e a sua dependência dos períodos temporais/ciclos/eras/etc., logo, 

carecendo de atualizações periódicas. 

Em Portugal, a Marktest desenvolveu uma “categorização social”, a qual pretende refletir a 

capacidade económica dos consumidores. No entanto, a capacidade económica dos consumidores – 

o seu poder de compra – é medido pelo “Rendimento Disponível”, o qual por sua vez é consequência 

da riqueza que um país é capaz de criar.  

Segundo a Marktest, o conceito de “Classe Social” assenta fundamentalmente nos conceitos de 

Rendimento e de Grau de Instrução.  

4.1.1. Rendimento 

A principal medida da riqueza de um país é o Produto Interno Bruto
41

, o PIB de um país representa 

todo o seu rendimento (riqueza) gerada, pelo que, se dividirmos esse rendimento (riqueza) pela 

população total, obteremos uma medida da produção ou do rendimento gerado por cada habitante, o 

PIB per capita
42

. A riqueza gerada por um país, em princípio retorna ao tecido social, sob a forma de 

remuneração de Trabalho ou de Capital. Temos nesse momento que o PIB per capita é, em termos 

médios, simultaneamente, uma medida de riqueza e de rendimento disponível. 

                                                      

41
 O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos 

numa determinada região (quer sejam países, estados ou cidades), durante um período determinado (mês, trimestre, ano, 

etc.). O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade económica de 

uma região. 
42

 Os indicadores económicos agregados (produto, renda, despesa) indicam os mesmos valores para a economia de forma 

absoluta. Dividindo-se esse valor pela população de um país, obtém-se um valor médio per capita: 

PIB = PIB / N (em que “N” é o número total de habitantes. 

O valor per capita foi o primeiro indicador utilizado para analisar a qualidade de vida em um país. Países podem ter um PIB 

elevado por serem grandes e terem muitos habitantes, mas seu PIB per capita pode resultar baixo, já que a renda total é 

dividida por muitas pessoas, como é o caso da Índia ou da China. Por outro lado, países como a Suíça, Noruega e a 

Dinamarca exibem um PIB moderado, mas que é suficiente para assegurar uma excelente qualidade de vida a seus poucos 

milhões de habitantes. 
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Se um país (ou região) gera menos riqueza, naturalmente a sua população terá um tecido social 

mais pobre dado que essa riqueza retornará em menor escala às famílias (como remuneração do 

trabalho ou do capital) e, consequentemente, estas terão menos rendimento disponível, o que lhes 

limitará e condicionará as suas escolhas e o seu padrão de consumo. 

Da análise ao PIB per capita dos países visitados (figura 4.1.), verificou-se o seguinte:  
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Figura 4.1. PIB per capita 2012 de países selecionados da UE e EUA vs. Portugal (+Alto Alentejo)
43

 

 Os países não UE destacam claramente dos países da UE; Em média, o seu PIB per capita 

é mais do dobro do PIB per capita médio da UE (€54.333 vs. €25.700); 

 O PIB per capita de Portugal é de apenas 53% da média do PIB per capita dos Países 

Escandinavos (Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia) e de 44% do PIB per capita dos 

EUA (€22.900 para Portugal vs. €42.500 e €52.800, respetivamente); 

 O PIB per capita de Portugal corresponde a 41% do país com maior PIB per capita, a 

Noruega; 

 Igualmente, o PIB per capita de Portugal corresponde a 90% do PIB per capita da UE e a 

75% do PIB per capita de Espanha; 

 O PIB do Alto Alentejo representa 79,4% do PIB de Portugal. 

Durante 1992, a Marktest realizou a primeira fase de uma aprofundada investigação sobre a 

problemática das Classes Sociais em Portugal. Esse trabalho deu origem a uma categorização 

compreendendo o indicador “Rendimento Mensal Líquido do agregado Familiar” (RMLF) em que o 

indivíduo está inserido. No entanto, atendendo às limitações com que em estudos de mercado a 

Marktest se deparou na obtenção do rendimento (principalmente abstenções na resposta), passou a 

ser utilizado para a construção do modelo não o RMLF apenas, mas sim um conjunto de sete 

variáveis sem as referidas limitações e que, simultaneamente têm a capacidade de refletir a posição 

de um indivíduo perante essa variável: 

                                                      

43
 Banco Mundial 2012, Eurostat 2012, INE 2012. FMI para Países Bloco EFTA (Noruega 2012 e Suíça 2013). Análise HQN. 
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 Variáveis relativas ao “Referencial do Lar”: ocupação, instrução escolar, sexo, idade; 

 Variáveis relativas ao “Lar”: composição do agregado familiar, regiões, etc. 

 Grupos Ocupacionais: Quadros superiores, quadros médios, etc. 

 Grupos de Instrução-escolar: Analfabetos, Básica, Secundária e Superior. 

O processo de estudo e investigação culminou com a quantificação das Classes Sociais Marktest em 

1998, tendo por base os Censos realizados em 1991 pelo INE. Em 2003, tendo por base os Censos 

de 2001, as Classes Sociais Marktest foram redimensionadas para os valores observados nesse 

Censos, tendo sido identificadas cinco classes sociais em Portugal:  

 Classe A:  Classe Alta 

 Classe B:  Classe Média-alta 

 Classe C1:  Classe Média 

 Classe C2:  Classe Média-baixa 

 Classe D:  Classe Baixa 

A figura 4.2 resume a quantificação das Classes Sociais Marktest:
44

: 

 

Figura 4.2. Tipificação das Classes Sociais em Portugal segundo a Marktest (2003) 

Em Portugal, segundo dados da Marktest, mais de metade da população pertence às classes Média-

baixa (C2) e Baixa (D). 

A Classificação da Marktest não revela os intervalos de rendimento, pelo que não é possível, 

diretamente, associar o rendimento disponível médio a cada Classe Social. No entanto, no 

pressuposto que as classes sociais encontradas correspondem aos escalões de IRS, a Equipa de 

Projeto analisou a informação disponível no INE e fez a ligação com a estratificação apresentada 

pela Marktest, chegando a conclusões importantes para a tipificação da procura. 

A análise dos rendimentos por escalões de IRS (por agregado familiar) em Portugal (figura 4.3.) 

permitiu à equipa de projeto obter uma primeira curva de distribuição que, mesmo que não existisse 

                                                      

44
 Fonte: Marktest 2013; 
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a classificação por Classes Sociais da Marktest, permitiria retirar conclusões muito interessantes. 

Desta forma, a distribuição dos rendimentos
45

, por escalão de IRS (e por agregado familiar), em 

2012, em Portugal, é a seguinte: 
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Figura 4.3. Tipificação por Rendimento Anual (escalão de IRS) dos agregados familiares em Portugal, em Euros, 2013 

A partir desta curva de distribuição foi elaborado um trabalho de associação destes escalões de IRS 

às percentagens constantes de cada Classe Social da Marktest (figura 4.4), de forma a inferir que 

intervalos aproximados teriam sido utilizados na elaboração desse estudo, tendo a Equipa de Projeto 

concluído o seguinte:  

 As Classes Média-Baixa (C2) e Baixa (D) representam aproximadamente 60% da população 

portuguesa; 

 25% dos agregados familiares Portugueses têm um rendimento anual entre €13.500 e 

€27.500, ou seja, em termos líquidos, entre aproximadamente €850 e €1.750 por mês; Esta 

seria a franja mais aproximada à “Classe Média” (C1) da Marktest; 

 Quando analisados em conjunto, os rendimentos das Classes Média, Média-Baixa e Baixa 

(C1+C2+D) representam 86,3% dos agregados familiares. Estas pessoas não podem aceder 

a serviços privados de Vida Sénior com o seu rendimento, tendo de confiar em outros 

estratagemas para o conseguir (ajuda familiar, etc.). 

                                                      

45
 Pordata (Agregados familiares por escalões de rendimento: IRS modelos 1 e 2), Autoridade Tributária e Ministério das 

Finanças. Análise HQN 
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Figura 4.4. Tipificação por Rendimento Anual (escalão de IRS) e Classe Social dos agregados familiares em Portugal, em 

Euros, 2013 

Esta análise permitiu ainda concluir que a maioria das famílias portuguesas dispõe de um orçamento 

mensal restrito, os que deixa uma pequeníssima margem para pagar serviços de Vida Sénior 

privados, sejam estes assistenciais ou domiciliários. Na verdade, mais de 85% da População 

Portuguesa não tem rendimento para dispor do valor consensual médio para serviços 

privados de Vida Sénior. 

A conclusão anterior é retirada fazendo um simples exercício: considerando o valor de €2.000/mês
46

 

como valor médio consensual de custo de Serviços de Vida Sénior, apenas 10% dos agregados 

familiares dispõe de pelo menos de €32.500 por ano para fazer face a este valor (equivalente à 

totalidade da Classe Alta e à quase totalidade da Classe Média). 

 

Distribuição geográfica da riqueza em Portugal 

Em termos de distribuição geográfica da riqueza em Portugal, verifica-se que apenas 5% dos 

municípios de Portugal têm mais pessoas de classes sociais Média, Média-Alta e Alta do que de 

classes sociais Média-Baixa e Baixa, situando-se esses municípios no litoral junto às grandes 

cidades (figura 4.5.).  

                                                      

46
 Valor consensual médio de Serviços de Vida Sénior de mercado (Fonte: Entrevistas realizadas pela prática Healthcare 

HQN)  
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Figura 4.5. Mapa dos concelhos com mais de 50% de pessoas pertencentes às classes sociais A, B e C1 

 

Factos:  

 Em 2013, apenas em 5% dos municípios de Portugal Continental (15 concelhos num 

universo de 278) o peso das classes sociais A, B e C1 é mais elevado que o peso das 

Classes Sociais C2 e D (Amadora, Alcochete, Almada, Cascais, Coimbra, Faro, Maia, 

Montijo, Oeiras, Odivelas, Porto, Lisboa, Loures, Seixal, e Sintra) 

 Em 2005, o mesmo rácio contava com mais 5 concelhos, entretanto saídos da lista, entre os 

quais Braga, Matosinhos e Viseu 

 Na imensa maioria dos municípios de Portugal as classes predominantes (> 50%) são a 

Média-baixa e Baixa 

Finalmente, a concentração de pessoas de classes sociais A, B e C1 nos municípios pertencentes às 

cidades de Lisboa, Coimbra e Porto pressupõe uma maior disponibilidade e propensão ao consumo 

de Serviços de Vida Sénior nestas áreas do que, por exemplo, nos concelhos do interior do país, tais 

como o Alto Alentejo. 

 

 

4.1.2. Grau de Instrução 

Pode estabelecer-se uma correlação entre o Rendimento disponível nos países observados e 

sua relação com o Grau de Instrução. Em todos os países analisados verifica-se que os agregados 

familiares onde pelo menos uma das pessoas desses agregado tem um grau superior, têm um 

rendimento anual mais alto dos que os restantes agregados, sendo que Portugal é dos países onde o 

gap entre agregados com diferentes graus de instrução é maior (figura 4.6.): 
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Figura 4.6. Rendimento disponível anual por agregado, por nível de escolaridade, e GAP  

 

Conclusões:  

 Em todos os países analisados se verifica que, quanto maior o grau de instrução, maior o 

rendimento anual disponível dos agregados; 

 Os EUA têm o maior Gap entre rendimentos auferidos nos níveis Básico e Superior (266%), 

seguido de Portugal (107%), Reino Unido (73%) e Espanha (66%); 

 O Gap de rendimento disponível, por Grau de Instrução, entre Portugal e a média dos países 

EU 28 é de -64% no Ensino Básico, -51% no Secundário e -38% no Superior (não ilustrado 

no gráfico); 

 O Grau de Instrução ajuda a explicar o tecido social existente em Portugal, sendo que em 

outros países i) o facto de os rendimentos médios em todos os Graus de Instrução serem 

mais elevados que em Portugal, e ii) haver um Grau de escolaridade superior nos escalões 

“secundário” e “superior” ajuda, também, a explicar os maiores rendimentos médios. 

 

 

Rendimento e sua relação com a estrutura familiar 

A análise dos diferentes tipos de agregados Europeus
47

 mostra que os países observados têm um 

rendimento médio superior ao de Portugal, nomeadamente no agregado de “> 65 anos”, o que torna, 

naturalmente, esses países mais propensos a hábitos de consumo de serviços de Vida Sénior (figura 

4.7.): 

                                                      

47
 Fonte: Pordata; Censos 2011; Valor ilustrado no gráfico em euros é o de um casal em que um dos cônjuges tem mais de 65 

anos. Análise HQN. 
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Figura 4.7. Rendimento médio equivalente anual por tipo de agregado doméstico, 2011
48

 

 

Em Portugal, o agregado de casal com um dos cônjuges com mais de 65 anos rivaliza com o 

agregado de “casal sem crianças” pelos maiores rendimentos. São estes os dois agregados que 

significam maiores rendimentos para os agregados Portugueses, pelo que podemos inferir que, pelo 

menos em um caso, é junto à idade de reforma pelo menos de um dos cônjuges que o agregado tem 

maiores disponibilidades financeiras, o que deve ser entendido como óbvio e normal. Naturalmente, 

se é nesta fase que normalmente as pessoas necessitam de recorrer aos serviços de Vida Sénior, é 

lícito concluir que este fator não é/deveria limitativo dessa escolha/decisão, na maioria dos países 

analisados. No entanto, é necessário reconhecer que, por exemplo, o agregado de “Casal, um com 

+65 anos” dos países europeus (sobretudo nórdicos), tem menos constrangimentos de rendimento 

que os congéneres portugueses, em geral. 

Finalmente, segundo análise da Equipa de Projeto, importa referir que o Gap de Portugal face à 

média da EU 28 é significativo em todos os agregados domésticos (não ilustrado no gráfico). 

  1 Adulto: 82% 

  1 Adulto> =1 criança: 77% 

  Casal sem crianças: 75% 

  Casal com crianças: 80% 

  Casal, um com> 65 anos: 73% 

 

 

                                                      

48
 Pordata; Censos 2011; Valor ilustrado no gráfico em euros é o de um casal em que um dos cônjuges tem mais de 65 anos. 

Análise HQN Strategy Consulting. 
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Tipificação do Rendimento Bruto, por Agregado Doméstico, nos EUA 

Nos EUA a classe Média/Média-Alta é dominante e, sobretudo na costa Nordeste, atinge médias de 

rendimento anual muito elevadas, o que faz pressupor que uma grande parte da população tem mais 

disponibilidade para consumir serviços de Vida Sénior do que, por exemplo, em Portugal.  

A tipificação do Rendimento Bruto, por Agregado Doméstico, nos EUA pode ser feita por dois 

prismas em simultâneo: 1) % de Agregados por Escalão de Rendimento (figura 4.8) e 2) Mediana do 

Rendimento por agregado (figura 4.9.): 
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Figura 4.8. percentagem de agregados por Escalão de Rendimento, EUA 2013 
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Figura 4.9. Número de agregados de Rendimentos Elevados por Condado nos EUA entre 2007-2012 
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Como se pode observar na figura 4.9. acima, 32% dos agregados Norte Americanos tem um 

rendimento entre USD 35.000 e USD 75.000 (aproximadamente EUR 27.500 - EUR 58.000), o que 

corresponderia, em Portugal a uma classe Média-Alta (entrando já na Classe Alta). A média de 

rendimento nos EUA situa-se nos USD 73.034 (agregados) e USD 64.585 (famílias) (a mediana 

situa-se nos USD 53.046 (agregados) e USD 85.065 (famílias)). Estas diferenças entre a média e a 

mediana sugerem o seguinte:  

 No caso dos agregados há mais agregados na metade inferior da distribuição de 

rendimentos (com rendimentos inferiores a USD 73.034 do que na metade superior 

(agregados com rendimentos superiores a USD 73.034). 

 No caso das famílias, há mais famílias na metade superior da distribuição de rendimentos 

(famílias com rendimentos superiores a USD 64.585) que na metade inferior da distribuição 

(famílias com rendimentos inferiores a USD 64.585) 

A estrutura social dos Estados Unidos é um conceito vagamente definido que faz uso de termos e 

perceções comummente usados no país. Entre eles estaria o rendimento anual do agregado, o nível 

de educação ou a ocupação daqueles que estão em idade ativa. Embora seja possível identificar 

dezenas de classes sociais nos Estados Unidos apenas fazendo o uso de tais critérios, a maior parte 

dos americanos utiliza um sistema de cinco ou seis classes para descrever sua sociedade. 

Tipicamente são essas as classes que são identificadas na atual sociedade americana: 

 A Classe Alta (Upper Class); Têm grande influência, riqueza e prestígio. Os membros deste 

estrato têm uma tremenda influência sobre as principais instituições do país. Esta classe 

social compõe cerca de 1% da população total do país e retêm em torno a um terço de todas 

as riquezas. Têm um rendimento igual ou superior a 200.000 USD anuais; 

 A Classe Média-Alta (Upper-Middle Class); A Classe média-alta consiste nos chamados 

"white.collar professionals", normalmente com elevadas qualificações (licenciaturas, MBAs, 

doutoramentos, pós-doutoramentos, profissionais liberais, profissionais de Walll Street, etc.) 

e um elevado rendimento anual. Os trabalhadores dessa classe normalmente gozam de 

grande liberdade e autonomia no ambiente de trabalho, fato que resulta em uma alta taxa de 

satisfação em relação aos seus empregos. Considerando o seu rendimento médio anual, 

média, os que compõe essa classe são cerca de 15% da população americana
49

. O seu 

rendimento varia entre USD 62.500 a USD 150.000 anuais; 

 Classe Média (Middle Class); São normalmente profissionais de qualificação intermédia, 

podendo ou não possuir educação superior. A transferência de empregos para países em 

desenvolvimento aparece como sendo o principal problema deste estrato social, afetando a 

sensação de segurança no emprego. As famílias típicas desta classe possuem, em média, 

um rendimento duplo combinado (dois indivíduos trabalham) e portanto têm uma renda 

equivalente àqueles profissionais da classe média-alta (como os advogados). Em geral, 

possuem um rendimento que pode variar entre USD 32.000 e USD 62.500 anuais. 

 Classe Média Baixa (Lower-Middle Class); De acordo com alguns estudiosos
50

, esta 

classe pode chegar a representar a maioria da população americana. A mesma inclui os 

chamados "blue-collar workers" bem como alguns "white-collar workers" que ganham 

salários relativamente baixos e não possuem diplomas de ensino superior. Perfazem cerca 

de 45% da população americana, a qual não frequentou o ensino superior. Possuem 

rendimentos que podem variar entre USD 15.000 e USD 32.000 anuais.  

                                                      

49
 De acordo com os estudos de Thompson, Hickey e Gilber, in http://en.wikipedia.org/wiki/Social_class_in_the_United_States 

50
 Como, por exemplo, Michael Zweig. What's Class Got to Do with it? American Society in the Twenty-first Century, (editor) 

Cornell University Press, 2004. The Working Class Majority: America's Best Kept Secret, Cornell University Press, 2000. 

http://www.stonybrook.edu/economics/people/faculty/mzweig.html. :: http://www.stonybrook.edu/workingclass/ 
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 Classe Baixa (Lower Class); Esta classe inclui os mais pobres e a população sem 

habilitações literárias, bem como os marginalizados da sociedade americana. Embora 

grande parte desses indivíduos tenha emprego, é comum que vivam no limiar da pobreza. 

Muitas das pessoas que se caracterizam neste estrato social só têm o diploma de conclusão 

do Liceu Secundário. Possuem em média, um rendimento inferior a USD 15.000 anuais 

Algumas vezes, esta última classe é ainda dividida em duas classes: 1) Classe 

Trabalhadora, constituída por pessoal administrativo e “blue-collar workers” cujo trabalho 

sofre de una rotina elevada e uma Classe Baixa dividida entre os pobres com trabalho 

precário e os desempregados. 

 

 

4.2. Variável Origem Cultural 

A segunda variável explicativa da tipificação da procura é o “Origem Cultural” de uma pessoa. A 

relação, neste caso indireta, que explicará a procura de serviços de vida Sénior é a de que “quanto 

mais individualista e menos dependente da família for um indivíduo face à sua família, maior será a 

propensão deste a procurar serviços de Vida Sénior, sobretudo institucionalizados, como “algo 

natural”. A relação é indireta uma vez que a cultura se relaciona, neste caso com outras variáveis, 

nomeadamente a questão da relação do indivíduo com a família e com o Estado do país em que 

vive. 

A Origem Cultural como variável de tipificação de procura  

O Rendimento pode não explicar todas as decisões relacionadas com a utilização de serviços de 

Vida Sénior. Outros fatores, como por exemplo, os culturais, ajudam a entender o “porquê” de 

determinados padrões de consumo em determinados conjuntos de países. Na figura 4.10. podemos 

observar como se correlacionam, para vários países, a penetração de utilização de Serviços 

Assistenciais em Residências com a utilização de Serviços Domiciliários por indivíduos de mais de 

65 anos: 
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Figura 4.10. Comparação dos indivíduos com mais de 65 anos que usufruem de cuidados residenciais e domiciliários (base 

100)
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51
 Fonte: Fundação La Caixa. Dados 2001 
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Podemos identificar dois grupos distintos:  

 Países do Norte e Centro de Europa (mancha verde): têm taxas de utilização mais elevadas; 

 Países do Sul de Europa (mancha amarela): têm taxas de utilização mais baixas. 

As elevadas taxas de utilização de serviços nos países mais “sociais”, como os países escandinavos 

ou França levantam a dúvida se, adicionalmente, as políticas públicas podem ou não influenciar o 

desenvolvimento e utilização deste tipo de serviços. Em princípio sim
52

. 

Os países do Sul de Europa, incluindo países ricos como a Irlanda e a Itália têm taxas de utilização 

mais baixas nos Serviços Assistenciais e Domiciliários, pelo que se conclui que os outros aspetos, 

como os culturais poderão, igualmente, ter impacto no desenvolvimento deste setor. 

Vários conceitos sociológicos estão na origem do distinto estilo de vida e do comportamento das 

famílias, quer perante o consumo, quer, por exemplo, perante a necessidade de cuidar do Sénior e, 

no limite, de incentivar, ou não, a sua vida fora de casa, em unidades de Vida Sénior. 

São três os conceitos sociológicos que, de um ponto de vista de cultura, explicam o comportamento 

dos indivíduos: 

1. Multiculturalidade vs. Monoculturalidade 

 

 Multiculturalidade: existência de várias culturas, mas uma predominante
53

; A 

política multiculturalista visa resistir à homogeneidade cultural, principalmente 

quando esta homogeneidade é considerada única e legítima, submetendo outras 

culturas a particularidades e dependências. Historicamente, as sociedades 

pluriculturais coexistiram em todas as épocas, sendo que hoje se estima que apenas 

10 a 15% dos países sejam etnicamente homogéneos. Isto acontece sobretudo 

porque a diversidade cultural e étnica é muitas vezes vista como uma ameaça para a 

identidade da nação. Em alguns países o multiculturalismo provoca desprezo e 

indiferença, como ocorre no Canadá entre habitantes de língua francesa e os de 

língua inglesa, por exemplo. Mas também pode ser vista como fator de 

enriquecimento e abertura de novas e diversas possibilidades
54

, como acontece, por 

exemplo, no caso do Brasil. 

 

 Monoculturalidade: vigente na maioria dos países do mundo e ligada intimamente 

ao nacionalismo; Pretende a integração dos emigrantes na cultura nacional. O país 

onde predomina este tipo de cultura é normalmente uma sociedade bastante 

homogénea, composta por uma só cultura - ou por uma cultura muito dominante - 

onde as tradições, identidade cultural e língua oficial são partilhadas pela 

esmagadora maioria dos cidadãos, existe menor diferenciação regional, as etnias 

constituintes têm tendência para uma menor variedade, existe também a tendência 

para a adoção de uma religião dominante e as liberdades individuais são delineadas 

de acordo com a promoção da monoculturalidade, entre outras coisas. É, por 

definição, uma cultura bastante dominante em França; 

 

                                                      

52
 A ser discutido no capítulo VI deste documento. 

53
 O Canadá e a Austrália e são exemplos de Multiculturalismo, mas a Espanha já assim não pode ser considerada 

54
 Como confirmam o sociólogo Michel Wieviorka e o historiador Serge Gruzinski, ao demonstrarem que o hibridismo e a 

maleabilidade das culturas são fatores positivos de inovação. 
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 Os países do estudo onde prevalece claramente a cultura multicultural são EUA, 

Reino Unido, Holanda, Dinamarca. Já os países onde prevalece a monocultura são a 

França e a Alemanha (ambos em menor escala e cada vez menos devido, sobretudo 

à necessidade de integração de uma grande comunidade de emigração 

muçulmana). Talvez o único país que levante algumas dúvidas no sentido de 

perceber se tem característica de país Multiculturalista seja Espanha, mas, mesmo 

assim, é apontado como sendo um Estado monocultural com possibilidade de ser 

um Estado Multicultural no médio prazo.  

 

2. Cultura 

 

 “Todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os 

costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como 

membro da sociedade
55

”; 

 

 A Cultura de um indivíduo, de um povo, de um país pode referir-se às suas ideias, aos 

seus comportamentos, à simbolização de comportamentos (incluindo a cultura material
56

) 

ou a todos. Em alguns conceitos da cultura, o comportamento é apenas biológico, sendo 

a cultura a forma como esse conjunto de fatores biológicos se apresentam nas 

sociedades humanas. Noutros conceitos (onde “cultura” é entendida como um mero 

conjunto de ideias), a definição exclui os registos materiais da classificação (ex. um sofá 

modernista ou uma mesa de design não seriam “cultura”). 

  

3. Estereótipo 

 

 Conceito criado em 1922, pelo escrito Americano Walter Lippmann. Imagem 

preconcebida de determinada pessoa, coisa ou situação, frequentemente depreciativa; 

 

 Conceito infundado sobre um determinado grupo social, atribuindo a todos os seres 

desse grupo uma característica frequentemente depreciativa; Usados para definir e 

limitar pessoas ou grupo de pessoas na sociedade; 

 

 O conceito de Estereótipo é um conceito motivador de preconceito e discriminação e, se 

associados a sentimentos, os estereótipos sociais passam a constituir estruturas 

psicológicas de maior complexidade, caracterizadas como atitudes e preconceitos 

sociais; 

 

 Definir cultura, ou justificar ações, decisões, escolhas ou a procura de serviços Seniores 

pela cultura é uma tarefa complexa, embora ajude a explicar a atitude comportamental 

(independentemente do nível de rendimento) dos vários países em estudo, sobretudo em 

relação à problemática da Vida Sénior. 

 
 

                                                      

55
 Edward B. Tylor: Considerado o pai do conceito moderno de cultura: 

https://archive.org/stream/primitiveculture01tylouoft#page/n17/mode/2up 
56

 Leslie White, O conceito de cultura (1957) 
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4.2.1. Relação entre Indivíduo, Família e Estado 

Para melhor se perceber o processo de decisão do indivíduo face à decisão de comprar serviços de 

Vida Sénior, importa conhecer e entender a sua relação com a família e com o Estado que o 

governa. Os três blocos internacionais em análise – Europa, Países Escandinavos e EUA – 

pressupõem diferentes tipos de relação entre estes três vértices - “Estado”, “Indivíduo” e “Família” - o 

que, por sua vez, ajuda a entender o papel do Estado-Providência no setor de Vida Sénior em cada 

uma destas Zonas Geográficas e a postura/atitude dos indivíduos face à necessidade de comprar 

serviços de Vida Sénior. A figura 4.11. sintetiza as relações entre os três pontos fulcrais da existência 

e da vivência diária de um indivíduo: ele próprio, a sua família e o Estado do país onde vive, e 

posiciona os blocos geográficos em análise entre estes três vetores: 

Família 

Estado 

Indivíduo 

Países 
Europeus 

Países  
Escandinavos 

EUA 

 

Figura 4.11. - Relações de poder
57

 em Estados- previdência em análise 

A figura tenta representar como um “drama triangular” estas diferentes dinâmicas de poder em 

estados providência modernos, comparando o lugar do Estado, da Família e do Indivíduo nos EUA, 

nos países da Europa e nos países Nórdicos. Nestes últimos, o Estado e o Indivíduo formam a 

aliança dominante. Nos EUA, o Indivíduo (ou o seus direitos) e a Família (ou os seus valores) 

prevalecem sobre o Estado (sempre visto como uma ameaça à liberdade). Finalmente, nos países 

Europeus, o eixo central é o que estabelece a ligação entre o Estado e a Família, com um papel 

muito menor de direitos individuais ao estilo americano ou uma de uma ênfase nórdica na autonomia 

do indivíduo.  

 

Países Escandinavos  

Nos Países Escandinavos existe uma lógica Estado/Indivíduo – o denominado “individualismo 

estadista”, em que o Indivíduo vê o Estado como um aliado. Nestes países é dada ênfase à 

autorrealização individual e existe um elevado grau de confiança social, i.e., as pessoas confiam 

umas nas outras, mesmo tratando-se de estranhos. Existe igualmente uma elevada confiança nas 

Instituições Estatais, tais como, por exemplo, o sistema de justiça, a Administração Pública e outras. 

Verificam-se baixos níveis de corrupção bem como a aceitação de um Estado de Direito democrático, 

                                                      

57
 Fonte: “Pippi Longstocking: The Autonomous Child and the Moral Logic of the Swedish Welfare State” in Helena Matsson e 

Sven-Olov Wallenstein (eds.), Swedish Modernism: Architecture, Consumption and the Welfare State. London: Black Dog 

Publishing, 2010. Análise HQN. Nota 1: Segundo entrevistas em vários estudos: “World Values Survey”, “European Social 

Survey” e “European Values Study” 
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baseado em valores comuns, perfeitamente internalizado e aceite pelos cidadãos. O “Igualitarismo”
58

 

impera, e existe uma visão negativa das relações de poder desiguais entre os indivíduos e também 

ao nível das instituições hierárquicas como, por exemplo, a família patriarcal tradicional ou, ainda, 

algumas (“humilhantes”, na sua perspetiva) Instituições de Caridade na Sociedade Civil. 

Nestas sociedades, o Indivíduo paga impostos ao Estado, sendo este responsável, de forma própria, 

(ou delegando em privados) pela previdência na velhice, e o indivíduo confia que isso acontecerá. 

Estas sociedades são mais propensas a consumir serviços de Vida Sénior, sejam eles residenciais 

ou domiciliários, desde que reforcem o bem-estar e a autonomia do indivíduo (e não deem 

protagonismo ao papel da Família na Previdência). 

 

EUA 

Nos EUA, o Estado (aparentemente) Social, são os Indivíduos (sobretudo na sua vertente de direitos 

pessoais) e as Famílias (na sua vertente de valores tradicionais) que estão na base das relações de 

poder. Neste país, embora se confie no Estado (sobretudo na sua vertente de “pátria”), ao nível das 

relações sociais este é visto como o “grande irmão” (Big Brother) - uma “ameaça” à liberdade do 

indivíduo - e está, portanto, no polo oposto à lógica Indivíduo - Família da Sociedade Civil Norte 

Americana. Neste país, a ênfase é posta na autorrealização individual, embora suportada pelos 

valores, pela tradição e pela influência da família (e extensível à política). 

Em geral o cidadão Norte-americano não conta com o Estado para a última fase da sua vida, sendo 

que a política social que se encarrega de supervisionar todo este setor - o Medicare
59

 - é escassa, 

restando-lhe, portanto, a sua capacidade de aforro e de investimento durante a vida para afrontar 

com tranquilidade a reforma. 

 

Países Europeus 

Nos países Europeus predomina o binómio Estado - Família. O “Estado”, a “pátria” e os 

“nacionalismos” levaram, historicamente, a inúmeros conflitos no espaço Europeu, e a família 

“hierárquica”, garante dos valores entre gerações, foi sempre o “pilar” da sociedade nesta zona do 

mundo. Contudo, o Indivíduo não é incentivado a ser autónomo e existe, em simultâneo, uma crise 

das instituições, com inúmeros casos de corrupção, sistemas de justiça que não funcionam e o 

                                                      

58
 Igualitarismo, em filosofia política, é uma doutrina que defende a igualdade de direitos e oportunidades, para todos os seres 

humanos, tanto no âmbito político como no âmbito económico e social. Na perspectiva liberal, o igualitarismo, tal como define 

Popper em “A sociedade aberta e seus inimigos”, é "a exigência de que todos os cidadãos do Estado sejam tratados 

imparcialmente. É a exigência de que o nascimento, relações familiares ou riqueza não influenciem aqueles que aplicam a lei 

aos cidadãos. Por outras palavras, o igualitarismo não reconhece privilégios "naturais", embora certos privilégios possam ser 

conferidos pelos cidadãos àqueles em quem confiam". 
59

 O “Medicaid” e o “Medicare” são programas de saúde patrocinados pelos EUA que diferem um do outro nos termos em que 

são geridos e financiados bem como na sua cobertura. O Medicare é um programa de seguro que primariamente cobre 

cidadãos de mais de 65 anos e indivíduos com necessidades especiais (incapacitados) abrangidos pela Segurança Social, 

enquanto o Medicaid é um programa assistencial que cobre cidadãos ou famílias com baixos ou nenhuns rendimentos. Alguns 

cidadãos podem ser abrangidos pelos dois programas, dependendo das suas circunstâncias pessoais. No que respeita ao 

Medicare, todos os cidadãos com 65 anos podem beneficiar-se do programa a partir do terceiro mês anterior ao seu 65 

aniversário. O Medicare não aprova nem rejeita candidaturas baseadas em factores relacionados com rendimento, apenas na 

idade e também em se o candidato descontou para o programa Medicare durante algum período (mínimo de 30 trimestres 

fiscais durante a da sua vida laboral). Duas exceções são feitas à condição da idade e das regras de elegibilidade: pessoas 

com menos de 65 anos com incapacidades graves e que estejam abrangidas pela Segurança Social e pessoas com qualquer 

doença terminal renal. Finalmente, por lei, ambos programas Medicaid e Medicare estão abertos apenas a cidadãos Norte-

americanos; Contudo já existiram casos de pessoas estrangeiras sem documentação que receberam benefícios via Medicare. 
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Estado de Direito constantemente questionado. A diferenciação social é acentuada e não se 

vislumbra vontade de mudar o status quo, mesmo apesar de o projeto Europeu, solidário na sua 

génese, ser orientado a um bem-estar macro comum, enquadrado, sobretudo, pelo princípio da 

solidariedade da UE. Na Europa em geral, o conceito de família é, normalmente, garante da 

previdência, caso o Estado falhe. Neste caso, o indivíduo terá sempre a ajuda dos seus familiares. 

Nesta ótica, o cidadão europeu conta, normalmente, com o Estado e com a sua família no apoio à 

velhice, pois o modelo social, genuinamente suportado por Instituições não 100% credíveis nem 

confiáveis, não suportará as tendências demográficas europeias. 

 

4.2.2. Visão da Institucionalização nos países em análise 

Estas diferenças entre Relações de Poder nos três blocos são, só por si, suficientes para entender e 

explicar a tipificação da procura de Serviços de Vida Sénior através da Variável Cultural. No entanto, 

a Equipa de Projeto quis entrar um pouco mais profundamente nas vantagens e desvantagens de 

Permanecer em Casa vs. Ingressar numa instituição de vida Sénior (a chamada 

“Institucionalização”). 

Nas diferentes vertentes da dimensão social e humana da pessoa Sénior, existem vantagens e 

desvantagens de envelhecer em casa. Partindo do pressuposto que um Sénior, à medida que a sua 

idade avança, estará mais propenso à necessidade de receber ajuda nas suas Atividades de Vida 

Diária (AVDs)
60

, podemos pressupor que existiriam um conjunto de vantagens na Institucionalização 

face à permanência em casa
61

, nomeadamente quando fosse necessária ajuda especializada e com 

um grau superior de conhecimento médico e de enfermagem. Adicionalmente parece mais lógico e 

fácil de aceitar que a permanência numa “Instituição” (p.ex., uma Residência Assistida) acrescentará 

à já referida ajuda a nível das AVDs, uma série de atividades (como sejam atividades no âmbito da 

vida social), cruciais para um processo de envelhecimento ativo e saudável, sobretudo a nível do 

estímulo intelectual e físico. 

Questões, como a alimentação, higiene, e auxílio ante uma urgência, por exemplo, não 

necessariamente serão melhores em ambiente institucional, mas seguramente serão prestados com 

uma regularidade e profissionalismo médico que permitirá à família do Sénior ter mais tranquilidade 

no seu dia-a-dia e para confiar na recuperação do seu familiar. O conceito de “independência” pode 

ser visto à luz da permanência em casa ou envelhecimento em uma Instituição e, sendo 

aparentemente o mesmo, não o é, já que em ambiente institucionalizado, o Sénior pode usufruir de 

uma sensação de comunidade, intercâmbio e partilha que dificilmente terá em sua casa. No entanto, 

é inegável que o Sénior estará igualmente bem no regaço da sua casa, das suas coisas, da sua 

história de vida e do seu conforto. Provavelmente o “problema” aparecerá em situações de solidão e 

isolamento e em especial se esta estiver associada á perda de autonomia. Esta questão do Grau de 

Dependência será abordada mais adiante neste capítulo. 

 

 

 

                                                      

60
 As Atividades de Vida Diária (AVDs) são um conjunto de tarefas ou condutas que uma pessoa realiza de forma diária e que 

lhe permitem viver de uma forma autónoma e integrada no seu ambiente e cumprir o seu papel ou papéis dentro da 

sociedade. Estudado em profundidade na componente da Variável de “Grau de Autonomia” neste capítulo. 
61

 Fonte: Avaliação Sénior da Atria Senior Living (www.atriaseniorliving.com) 
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 “Permanecer em 
Casa” 

 vs. Instituição Sénior 

    (Vida Independente ou  
Vida Dependente) 

Vida Social  Isolamento dos amigos 

 Inabilidade de participar nas 
atividades favoritas 

  Maior dependência da família na 
assistência com atividades diárias 

 Sentimento como um “irmão” 

Transporte  Dependência da 
disponibilidade dos “outros” 
para ir e voltar a 
combinações e eventos 

 

  Autocarro ou carro (planeado) para 
combinações e saídas 

Alimentação  Comer sozinho, por vezes 
refeições semi-preparadas 

 Dificuldade em seguir 
regimes de dieta especial 

 

  Refeições acompanhadas dos vizinhos, 
com serviço de mesa 

 Cozinha feita no momento 
 Salas para eventos especiais 

Limpeza de 
Casa 

 Dificuldade acrescida com a 
limpeza da casa  

  Limpeza da casa, serviço de muda de 
roupa e de lavandaria prestado por 
pessoal profissional 

Assistência de 
Urgência 

 Ansiedade permanente 
acerca da chegada 
atempada de ajuda em 
caso de necessidade  

 

  Sistema de chamada de emergência 
24h/dia em casa quarto e staff 
disponível para ajudar 24h/dia também 

Exercício 
Físico 

 Acesso limitado ou 
inexistente a equipamento 
ou programas de exercício 

 

  Oportunidades de exercício diário 
disponíveis para melhorar a mobilidade, 
força e estado geral de saúde 

Independência  Maior dependência da 
família na assistência com 
atividades diárias 

 Sentimento como um 
“irmão” 

  Suporte discreto e apropriado prestado 
por profissionais preparados, 
proporcionando uma verdadeira 
independência 

Tabela 4.1. Desvantagens de permanecer em casa vs. vantagens de ingressar numa unidade de Vida Sénior 

 

Apesar de discutível, à luz de inúmeros estudos e teorias modernas, existem muitas vantagens em 

usufruir de cuidados especializados em idade avançada, mas este facto não é, só por si, suficiente 

para garantir unanimidade nas várias geografias do mundo, devido principalmente aos distintos 

fatores culturais
62

 (Tabela 4.2.): 

 Portugal Europa Países 
Escandinavos 

EUA 

1. Papel da 
Família no 
cuidado a 
Seniores 

Papel muito 
enraizado, 
Valores Culturais 
incluem cuidados 
intrafamiliares na 
idade de prata com 
caregiver 
tipicamente 
pertencente à família 
 

Cuidados informais 
internos são 
predominantes (p.ex. 
empregadas 
domésticas 
residentes) e os 
externos são 
assegurados pelos 
filhos 
 

Países do norte: o 
Estado Social 
substitui, 
progressivamente, a 
família 
 
Ênfase no indivíduo 
leva a maior 
precaução da reforma 
durante a vida ativa 
 

Pressão 
demográfica implica 
cada vez menos 
filhos numa idade 
adulta para tratar dos 
pais 
 
Etnias têm a sua 
cultura própria 
(p.ex. Asiáticos e 
Hispânicos tem mais 
propensão a viver 
com familiares no fim 
da vida) 

 

                                                      

62
 Fonte: Estudo de Avaliação das necessidades dos Seniores em Portugal. Cuidados informais: Os idosos em situação de 

dependência em Portugal, tese Mestrado Maria Ana Santos Silva Pego, Universidade Nova de Lisboa, ENSP, 2013. Análise 

HQN Strategy Consulting 
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2. Envelhecimento 
Ativo 

Conceito pouco 
enraizado nos 
Seniores portugueses 
 
As condicionantes 
de pobreza, 
incapacidade, doença 
e, ou isolamento 
verificadas no tecido 
social dos Seniores 
impedem a prática 
ativa deste conceito 
de vida  

Políticas ativas em 
curso patrocinadas 
pela UE

63
 

 
Clima dos países do 
sul ajuda a 
orientação de 
envelhecimento ativo 
associado a turismo 
sénior, desporto 
(p.ex. Golfe) e 
wellness 
 

Políticas ativas em 
curso patrocinadas 
pela UE

1
  

 
Clima dos países do 
norte não ajuda, mas 
como têm maior 
poder de compra são 
os que, tipicamente 
viajam até ao Sul 
 

Ageing in Place 
envelhecimento com 
um continuum de 
cuidados desde vida 
independente até 
Cuidados Paliativos 
 
Políticas 
impulsionadas pela 
OMS e pela UN 
(United Nations 
Principles for Older 
People) 
 

3. Qualidade dos 
Serviços 
Necessários 

Mais do que 
Qualidade, o preço 
continua a ser 
predominante na 
escolha de uma 
solução de Vida 
Sénior 
 
A entrada de 
privados trouxe 
novos comparativos 
de Qualidade nas 
instalações e nos 
serviços 

Aposta crescente na 
qualidade e na 
relação acertada da 
mesma face aos 
custos e ao preço 
que se pode pedir ao 
mercado 
 
Pouca elasticidade 
do mercado ao 
preço, mas mais que 
Portugal 
 

Grande importância 
na qualidade 
(impostos pagam a 
qualidade, que se 
quer máxima) 
 
Alguma elasticidade 
do mercado ao 
preço 
 

Dimensão com 
muita importância, 
comprovada por uma  
 
Associação 
reguladora do setor 
(ALFA) e por uma 
base de dados muito 
completa em todas as 
dimensões 
(SeniorLiving.org) 
 

4. Noção de 
distância e 
distância 
relativa 

Distâncias “curtas” 
mas migração dos 
familiares para os 
centros urbanos 
torna o sentimento de 
isolamento e 
exclusão muito 
grande  
 
Ainda há a 
preocupação por 
“viver perto dos 
pais” 

Relativização da 
distância através de 
aposta em TI (ajuda 
a minimizar as 
distâncias) –  
 
Telemedicina é uma 
realidade 
 

Relativização da 
distância através de 
aposta em TI (ajuda 
a minimizar as 
distâncias) 
 
Menos apego à 
família ajuda a 
minimizar o drama da 
velhice 
 

Conceito de 
independência 
começa, 
familiarmente, muito 
antes e filhos vão 
viver sozinhos mais 
cedo 
 
Grandes distâncias 
são comuns, e mais 
bem aceites 
 

Tabela 4.2. Diferenças culturais entre os 3 Blocos em análise ao nível da Sociedade e sua relação com a Vida Sénior 

 

As diferenças culturais entre os blocos em análise são evidentes, e ajudam a justificar, só por si, uma 

maior ou menor propensão para perspetivar uma Vida Sénior de uma forma muito diferente, 

nomeadamente através da Institucionalização. 

4.2.3. Caso de estudo – As diferentes Culturas dos EUA e as motivações para a escolha 

Um estudo da Universidade de Chicago refere que os indivíduos de raça negra e hispânica gastam 

30% mais em joias, roupas e carros (“bens visíveis”) do que os de raça branca. O estudo concluiu, 

igualmente, que as etnias negra e hispânica gastam menos 16% e 30% respetivamente, em 

educação e em saúde que os indivíduos de raça branca com os mesmos rendimentos. Outro estudo 

Norte-americano, o “National Survey of Residential Care Facilities”, concluiu que a maioria dos 

residentes que vivem em unidades de Vida Sénior nos EUA são não-hispânicos de raça branca”. 
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 A UE dedicou o ano de 2012 ao Active Ageing como base de solidariedade intergeracional, tendo sido gerados guidelines 

específicos e um Índice específico (Active Ageing Index) 
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Recessão USD, 2013 
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Figura 4.12 - Mediana histórica de Rendimento dos agregados Norte Americanos, por raça, entre 1967 e 2013 e sua relação 

com multiculturalismo 

Conclusão: Os aspetos culturais moldam os padrões de estilo de vida e comportamentos, 

independentemente do facto Rendimento. 

  

4.3. Variável Idade 

A terceira variável explicativa da tipificação da procura é a “Idade” de uma pessoa. A relação direta 

que explica a procura de serviços de vida Sénior é a de que “quanto maior for a Idade da pessoa, 

maior, em teoria, será a necessidade de procura de serviços de Vida Sénior, institucionalizados ou 

não”. No entanto, esta variável, só por si, não é conclusiva, uma vez que não raras vezes, os 

Seniores estão perfeitamente capazes de viver sozinhos, sem a ajuda de uma Instituição ou de 

Cuidados Domiciliários até idades muito avançadas. De qualquer forma, pela negativa, poderemos 

afirmar que com menos de 60 anos não existirão, em princípio, muitas pessoas a procurar este tipo 

de serviço, pelo que a análise se enfocou nos Seniores, no mínimo, com essa idade. 

 

4.3.1. Definição de Idoso no contexto da tipificação da procura por variável idade 

A variável “Idade” permite tipificar a procura recorrendo a uma outra variável sociodemográfica 

(depois do rendimento). A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica como “Idosos” as 

pessoas com mais de 65 anos (países desenvolvidos) e mais de 60 anos (países em vias de 

desenvolvimento), mas a definição de “Sénior”, comummente utilizada nos nossos dias, mas 

relativamente recente, veio alterar a perceção da idade a que começa esta fase da vida, sendo nos 

nossos dias, um momento da vida em que as pessoas estão (ainda) perfeitamente ativas na 

sociedade.  

A figura 4.13. procura sumarizar os diferentes conceitos de “Idoso” que podemos encontrar nos 

nossos dias: 1) Classificação segundo algumas (importantes) organizações de âmbito mundial (OMS 

e ONU), 2) Classificação Geográfica (Portugal vs. Europa vs. EUA) quando comparada com a 

definição etimológica de “sénior”: 
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Figura 4.13. Diferenças de definição e de interpretação do conceito de “Idoso”/”Sénior”  

Esta análise pretende ilustrar que o próprio conceito de idos está, hoje em dia, difuso. As pessoas 

têm, hoje em dia, mais e melhor qualidade de vida, i.e., vivem mais tempo e com mais qualidade de 

vida. É por isso que o conceito de “idoso” tem vindo a ser “adiado” para uma idade mais avançada, e 

têm-se vindo a conceber produtos e serviços para uma camada populacional que, entrando nos seus 

60 anos (e, portanto, sendo considerado “idoso” até há uns anos atrás), procura agora viver 

intensamente os últimos anos/décadas de vida com outro “estatuto” que não o de idoso. Os próprios 

indicadores e a própria terminologia à volta do setor de Vida Sénior não são consensuais e diferem 

de literatura para literatura, pelo que assistimos a um redefinir do conceito de Velhice, Idoso, e 

outros, para o qual a palavra “Sénior” veio trazer alguma harmonia. A “terceira idade” é agora uma 

idade perfeitamente ativa e apenas quando se entra na chamada “quarta idade” (a partir dos 75 

anos) se pode esperar, com elevada probabilidade, um grau de dependência que fará, 

inevitavelmente pensar na “Institucionalização”. 

 

 

4.3.2. Evolução da População Sénior nos países em análise 

Portugal 

Ao nível demográfico, e como se pode observar na figura 4.14., Portugal regista um envelhecimento 

continuado nas últimas cinco décadas, ocupando a lista dos dez países mais envelhecidos do 

mundo: 
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Figura 4.14. Evolução da população Sénior em Portugal e sua posição no Ranking Internacional, 2011 

Portugal registou entre 1960 e 2011 um envelhecimento demográfico acentuado (taxa crescimento 

médio anual 2,1% para pessoas com mais de 65 anos), ocupando a 9ª posição
64

 no Ranking dos 

países mais envelhecidos do mundo (pessoas com mais de 60 anos), o que ilustra bem o mercado 

potencial de Seniores no nosso país e a potencial procura que daí pode advir no futuro. 
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Figura 4.15. Caracterização da população Sénior na Europa, por escalão de idades 

                                                      

64
 Fonte: World Population Ageing, ONU. Censos INE. Análise HQN Strategy Consulting. 
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Como se pode apreciar pela figura 4.16.
65

, a Europa de Leste é a zona da Europa com mais 

seniores, exceto na categoria de> 80 anos, onde a Europa Ocidental tem a maior representação: 

 A Europa de Leste tem a maioria dos Seniores 

nos escalões de> 60 anos e> 65 anos, mas 

perde essa hegemonia no escalão de 80 anos, 

provavelmente em linha com fatores 

socioeconómicos menos favoráveis nesta 

região face a outras regiões Europeias (p.ex. 

Europa Ocidental). 

A Europa Ocidental e a Europa do Sul são as 

regiões da Europa onde os mais Seniores (> 80 

anos) crescerão mais, devido às condições 

socioeconómicas mais favoráveis e à chegada 

à idade avançada das faixas etárias dos filhos 

dos baby-boomers (pós II GG). 

  

Figura 4.16. Caracterização da população Sénior na Europa, por escalão de idades 

A figura 4.16. mostra-nos que a média de população Sénior sobre o Total de População
66

 é de 20% 

na UE, situando-se Portugal acima (25%) e os EUA ligeiramente abaixo desse valor (19,5%): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. % de população Sénior nos países da Europa e EUA, 2013 

 

A média da UE situa-se nos 20% de População Sénior (> 60 anos) sobre a população Total; Portugal 

está acima da média (25%) e ocupa o oitavo lugar no todo da UE; Nos EUA, 19,5% da População 

tem mais de 60 anos, mas a base de população total é muito grande, pelo que o mercado potencial é 

também ele, grande. 

O rácio de dependência de um país pode medir-se pela proporção de pessoas com mais de 65 anos 

sobre pessoas de entre 15 e 64 anos. Como se pode apreciar pela figura 4.18., Portugal tem um 

rácio de dependência muito alto, indicando este facto um envelhecimento acelerado da população. 

                                                      

65
 Fonte: World Population Ageing, ONU. Análise HQN.  

66
 Fonte: World Population Ageing 2013, ONU. Análise HQN. 
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Figura 4.18. Rácio de dependência de idosos em vários países do Mundo 

Portugal ocupa a quinta posição no rácio de dependência sénior, situando-se acima da média 

Europeia, o que significa que é dos países da UE onde o peso dos seniores sobre a população em 

idade laboral é mais alto. 

Os Países Escandinavos (Suécia, Finlândia, Dinamarca e Noruega) ocupam a quarta, sexta, nona e 

vigésima quarta posição respetivamente no gráfico exposto, indicando, de uma forma geral, que têm 

também estruturas demográficas bastante envelhecidas. 

 

4.4. Variável Grau de Autonomia (Dependência) 

A última variável explicativa da tipificação da procura é o “Grau de Autonomia” de uma pessoa. A 

relação direta que explicará a procura de serviços de vida Sénior é a de que “quanto menor for o 

Grau de Autonomia, maior será a necessidade de procura de serviços de Vida Sénior, 

institucionalizados ou não”.  

O “Grau de Autonomia” determina o nível de dependência do Sénior e, consequentemente, a sua 

necessidade de serviços especializados. Na verdade, quanto maior for a Dependência do Sénior, 

menor será a sua autonomia, numa relação quase diretamente proporcional. As modificações 

morfológicas, funcionais e bioquímicas presentes no processo de envelhecimento determinam a 

progressiva perda da autonomia e uma maior dependência do indivíduo, fatores por sua vez, 

diretamente correlacionados com a procura de Serviços de Vida Sénior. 

O “Continuum de Envelhecimento” pressupõe que a Autonomia fica mais limitada à medida que a 

Idade avança. Alguns investigadores da Demografia mundial estimam que estamos a passar por uma 
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fase de redução da morbilidade
67

. Para estes estudiosos, a expectativa saudável de vida está a 

aumentar mais que a própria expectativa de vida média. Outros são da opinião que o cenário é 

equilibrado entre as duas expectativas e outros ainda estimam uma expansão da morbilidade face à 

expectativa média de vida devido à expansão das doenças ditas crónicas, nomeadamente as 

relacionadas com a diabetes e com a obesidade. Apesar disto, mesmo que o cenário de redução da 

morbilidade seja correto, qualquer aumento no número de indivíduos a atingir idades muito 

avançadas levaria, muito provavelmente, a um aumento automático no número de pessoas seniores 

com necessidade de cuidados de Vida Sénior (Long Term Care), ou seja, Seniores com algum tipo 

de dependência. À luz deste pensamento, este estudo tenta responder às questões “Quais são as 

tendências futuras no número de Seniores dependentes?” (ver capítulo 3), “Como é a Dependência 

definida e abordada?” e “Que mecanismos estão previstos nas esferas públicas e privada para 

Seniores Dependentes? (oferta) ” 

 

Como é a Dependência definida e abordada? 

O bom funcionamento do corpo é um fator essencial no “envelhecimento saudável”. A maioria dos 

modelos que fazem referencia a este processo descrevem-nos como tendo seis fases. Assumindo 

um corpo “são” como estado inicial-base (1), a primeira alteração no processo dá-se com alterações 

ao nível molecular e celular (2) que degeneram num episódio de doença (3). O processo evolui então 

no sentido do aparecimento de limitações funcionais (4), tais como incapacidade visual, auditiva e 

cognitiva, e dá-se uma deterioração do corpo (5), que leva a restrições em termos de realização de 

rotinas e atividades (6) (figura 4.19.). 

 

 

Figura 4.19. O Continuum de Envelhecimento e a relação da Autonomia vs. Dependência 

 

Caracterização das 6 fases da perda de autonomia/aparecimento da dependência
68

: 

1. Bom funcionamento do corpo. Nesta fase, o corpo não tem nenhuma limitação física, a 

mobilidade é total e a disponibilidade física é essencial para um estilo de vida de “envelhecimento 

saudável e ativo” (“Active Ageing”); 

2. Alterações celulares e moleculares. Esta fase está relacionada com o processo de “Apoptose” 

(ou morte celular programada, mecanismo intrínseco ao corpo humano, essencial para o 

envelhecimento e controlo de doenças, como o cancro, que por vezes degenera num processo 

ineficiente, dando origem a doenças);  

                                                      

67
 A Taxa de Morbilidade é definida como o rácio entre o número de pessoas que sofrem de uma determinada doença num 

determinado período e o número total de população exposta a essa doença. Fonte: Axa Papers, Risk, Education and 

Research, No3 – Dependency. Análise HQN Strategy Consulting 
68

 O processo degenerativo” (“The Disablement Process”) foi descrito inicialmente por Verbrugge and Jette; 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/31841/0000788.pdf;jsessionid=7112A6FBF47908BC3A6E0459B09D07

88?sequence=1 
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3. Patologia/doença. Esta fase está relacionada com um episódio agudo, pontual, originado por 

mau-funcionamento molecular e celular e que pode ou não degenerar em limitações funcionais. 

Quando isso acontece, o processo degenerativo é irreversível, apenas restando saber a velocidade 

com que se desenvolverá; 

4. Limitações Funcionais. Este tipo de limitações pode ser de vários tipos, visuais, auditivas, 

cognitivas ou outras e, normalmente são irreversíveis. Precedem a fase de deterioração do corpo, 

que limitará a pessoa na realização de atividades e tarefas. 

5. Deterioração do corpo. Fase em que é visível que a pessoa está limitada funcionalmente, e 

normalmente com implicações na sua rotina. É uma fase em que se deve começar a controlar a 

deterioração, essencialmente para atrasar o processo degenerativo ao máximo. 

6. Restrições na execução de tarefas diárias. Este passo é realmente o primeiro, na medida em 

que objetivamente faz o indivíduo consciencializar-se de que está impossibilitado de realizar as suas 

Atividades de Vida Diárias
69

, necessárias para uma vida independente e autónoma. A partir deste 

momento, o indivíduo terá de ter ajuda de terceiros, seja em casa, mediante apoio familiar ou de 

cuidados domiciliários ou em uma instituição de Vida Sénior. 

 

4.4.1. As Atividades de Vida Diária (AVDs) como instrumento de medida de autonomia e 

dependência 

Existem dois tipos de Atividade de Vida Diária (figura 4.20.), as básicas e as instrumentais, que, em 

conjunto, dão uma medida da capacidade de vida dependente/independente do indivíduo e são 

fundamentais para poder avaliar, em qualquer momento, o seu estado. A possibilidade de realizar os 

dois tipos de AVDs reflete a capacidade de viver em segurança de forma independente
70

, e é 

importante para determinar que tipo de cuidados de Vida Sénior necessita a pessoa em cada 

momento: 

AVD 
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dia-a-dia que as 

pessoas tendem a fazer 

todos os dias, sem 
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Figura 4.20. Atividade de Vida Diária (AVD) e suas variantes 

 

                                                      

69
 A possibilidade de realizar os dois tipos de AVDs reflete a capacidade de viver em segurança de forma independente, e é 

importante para determinar que tipo de cuidados de Vida Sénior necessita a pessoa em cada momento. 
70

 Fonte: Investopedia;. Portal Norte-americano de Vida Sénior: www.seniorhomes.com 



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 72 

4.4.2. Atividades de Vida Diária Básicas
71

 (AVDs) 

A medida de autonomia nas Atividades de Vida Diária Básica (AVDs) (figura 4.21.) pressupõe uma 

capacidade quase total em seis vertentes: tomar banho, continência, vestir, comer, controlo de 

esfíncteres e ainda atividade de movimentação / transferência: 

 

• Deita-se na cama e levanta-se 

da cama sem assistência 

• Meios mecânicos de 

transferência são aceitáveis 

• Mobilidade total 

• Toma banho completamente sozinho 

• Precisa de ajuda para tomar banho só numa parte do 

corpo, tal como as costas, a área genital, ou uma 

extremidade com deficiência 

• Dispõe de total controlo sobre a 

micção e a evacuação  

• Não necessita de descartáveis 

para a rotina diária nem para 

dormir 

• Tem controlo sobre a 

limpeza e cuidados 

pessoais no quarto-de-

banho 

• Leva a comida do prato à boca sem 

ajuda 

• A preparação da comida pode ser 

feita por outra pessoa 

Capacidade 
de controlo 

de 

esfíncteres 

Vestir 

Movimentação / 
Transferência 

Tomar Banho 

Continência 

Comer 

 

 

AVDs Básicas 

 

Figura 4.21. Descrição do conceito de Atividade de Vida Diária Básica 

4.4.3. Atividades de Vida Diária Instrumentais (AVDIs) 

A medida de autonomia nas Atividades de Vida Diária Instrumentais
72

 (AVDIs) (figura 4.22.) 

pressupõe uma capacidade total em sete vertentes: usar o telefone, gerir medicamentação, preparar 

refeições, manutenção do lar, gerir finanças pessoais/compras e transporte: 

• É capaz de conduzir ou utilizar 

um transporte público para 

combinações, compras, etc. 

• É capaz de marcar números, ver números na agenda, 

etc. 

• É capaz de tomar os 

medicamentos corretos com as 

corretas posologias e a horas 

• É capaz de realizar tarefas de 

orçamentação e amortização do 

empréstimo da casa / aluguer, bem 

como as contas no devido tempo, etc. 

• É capaz de comprar alimentos e 

outras pequenas necessidades, bem 

como assegurar o transporte das 

compras, da loja para casa 

• É capaz de executar as tarefas 

domésticas tradicionais, como 

limpeza e organização da casa, bem 

como lavar a roupa 

• É capaz de fazer escolhas e preparar 

refeições de uma forma segura 

Gerir 
Finanças 

pessoais e 

Compras 

Preparar 
refeições 

Transporte Usar o Telefone 

Gerir 

medicamentaç

ão 

Manutenção 
do lar 
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Figura 4.22. Descrição do conceito de Atividade de Vida Diária Básica Instrumental 

                                                      

71
 Fonte: Investopedia. Portal NorteAmericano de Vida Sénior: www.seniorhomes. com 

72
 Fonte: Investopedia. Portal Norte-americano de Vida Sénior: www.seniorhomes. com 
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4.4.4. A procura via casos de Dependência  

A dependência é definida como “necessidade de ajuda frequente a pessoas, para além da 

habitualmente requerida por um adulto saudável”. De acordo com esta definição, cerca de 5% (um 

em cada 20) da população mundial é dependente passando de 1% entre as crianças até aos 14 

anos, para 5% entre os adultos com idade entre 15 e 44 anos, 7% entre os 45 e 59 anos, e 13% 

entre aqueles com 60 anos ou mais.  

Prevê-se que os Cuidados de Longa Duração para as pessoas mais idosas venham a ser orientados, 

principalmente, para as pessoas com Demências. A Demência e os transtornos cognitivos são os 

mais importantes contribuintes, de entre todas as doenças crónicas, para a incapacidade e 

dependência. Nos países mais ricos, a tendência será para a prestação de cuidados em residências 

assistidas (focadas em Memory Care) e de cuidados continuados. 

Segundo a World Alzheimer Report 2013 durante os próximos 40 anos, o número de dependentes 

seniores (+60 anos) vai aumentar quase para o triplo, passando de 101 milhões em 2010 para 277 

milhões em 2050. Quase metade destas pessoas terá Demência ou esperaram efeitos de Demência. 

Prevê-se que em 2050, a população com mais de 60 anos, atinja 45% de toda a população mundial, 

e, no sentido inverso, a população até 44 anos passe de 50% em 2010 para 34% em 2050 (figura 

4.23.). 
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5-14 anos 

45,0% 

15-44 anos 

21,0% 
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45-59 anos 
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45-59 anos 

15-44 anos 

20,0% 

 +60 anos 

45,0% 

5-14 anos 

2,0% 

2010 2050E 

 

Figura 4.23. Evolução da distribuição da população dependente 2010-2050E (Fonte: World Alzheimer Report2013) 

 

A dependência é definida como “necessidade de ajuda frequente a pessoas, para além da 

habitualmente requerida por um adulto saudável”. De acordo com esta definição, o World Alzheimer 

Report conclui que cerca de 5% (um em cada 20) da população mundial é dependente, sendo que, 

na população com mais de com 60 anos são considerados dependentes. 

A maturidade do mercado de Vida Sénior dos EUA permite que se disponha, já hoje, de informação 

relevante ao nível das dependências de que os residentes de Residências Assistidas têm “in-house” 

(figura 4.24.). 
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Figura 4.24. Indicadores de AVDs em Instituições de Vida Sénior nos EUA 

Como já foi observado, a prevalência da dependência aumenta significativamente com a idade. 

Estudos de dependência (definida de acordo com vários critérios) da população adulta em países 

com elevado PIB per capita, dão-nos estimativas bastante consistentes sobre a população com 

Demência, no sentido que entre 12% e 17% necessitam de cuidados regulares: 

 15.7% (11% homens e 19% mulheres) da população com Demência em Inglaterra e País de 

Gales tem disfunções, dos quais 86% precisam de cuidados numa base diária; 

 15% da população com Demência na Escócia são dependentes de cuidados de curta 

duração; 

 15.5% da população com Demência tem dependência em uma ou mais das 7 atividades de 

vida diárias (AVDs) em Espanha; 

 12.4% da população com Demência estão confinados em casa ou acamados em França; 

 17.1% da população com Demência tem incapacidade em uma ou mais atividades diárias de 

rotina ou necessita de cuidados domiciliários nos EUA (Long Term Care Survey). 

Os Cuidados de Vida Sénior são um sistema complexo, com limites amplos. Muitas tarefas e funções 

diferentes podem ter de ser realizadas para dar assistência ao Sénior e as necessidades de cada 

indivíduo, bem como da respetiva família são, normalmente, específicas, pelo que “cada caso é um 

caso” o que dificulta a escalabilidade e as economias de escala. A família terá sempre um papel 

central, e será de ser apoiada, em maior ou menor medida, por serviços de cuidados profissionais ou 

informais. Os cuidados podem ser prestados em casa, na comunidade, ou a um residente numa 

Residência Assistida. Um sistema completo de Cuidados de Vida Sénior de Longa Duração para as 

pessoas com Demência compreende tanto a saúde como os Serviços de Assistência Social – Meios 

Complementares de Diagnóstico e Cuidados Continuados, cuidados familiares (informais) apoiados e 

complementados, se necessário, por cuidadores pagos, Residências Assistidas de alta qualidade 

e/ou cuidados paliativos de fim de vida. 

Reduzir as admissões em Residências Assistidas é uma parte das estratégias de contenção de 

custos dos governos em países com elevado PIB per capita. É defendido frequentemente que as 

pessoas com Demência prefeririam viver em casa por tanto tempo quanto possível cuidada por sua 

família, sendo que esta opção está associada a uma melhor qualidade de vida e é mais barata que 

os tratamentos ou cuidados em lar para idosos. 
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Contudo, nenhum destes racionais é totalmente suportado pela evidência. Os cuidados em 

Residências Assistidas são a opção preferida para uma maioria significativa de pessoas idosas, 

especialmente quando confrontados com um cenário de Demência com necessidades complexas de 

cuidados. Atualmente os dados disponíveis sugerem que a qualidade de vida “subjetiva” é 

semelhante para as pessoas (com Demência) institucionalizadas em centros assistidos e para as que 

recebem assistência/cuidados em casa; e pode até ser melhor em Residências Assistidas para 

aqueles em estágios mais avançados de Demência. Os custos para a sociedade inerentes aos 

cuidados em Residências Assistidas vs. Cuidados Domiciliários são semelhantes, se incluirmos os 

custos apropriados dos cuidadores familiares informais (normalmente não pagos). 

Os cuidados em Residências Assistidas, bem como os Cuidados Continuados são, e continuarão a 

ser, uma importante componente do sistema de Cuidados de Vida Sénior para as pessoas com 

Demência. Atualmente, entre um terço e metade das pessoas com Demência em países de altos 

rendimentos, e cerca de 6% em países de baixo e médio rendimento, são tratados em Residências 

Assistidas ou Unidades de Cuidados Continuados de Média e Longa duração. No entanto, as 

tendências demográficas, sociais e económicas são suscetíveis de aumentar a procura dos serviços 

formais de alta qualidade (serviços pagos pela prestação de cuidados de longa duração em casa - 

empresas de “Cuidados Domiciliários” - ou Residências Assistidas e Unidades de Cuidados 

Continuados), particularmente em países de baixo e médios rendimentos, onde estes são muito 

rudimentares. 

As múltiplas intervenções ao nível da valorização dos cuidadores (compreendendo educação, 

formação, assistência e reabilitação) mantêm a moral elevada reduzindo a tensão inerente a este 

trabalho. Esta é também a única ação que foi provada reduzir a demora na adaptação, na transição 

de casa para a Instituição de pessoas com princípio de Demência. 

Tais intervenções são particularmente efetivas quando feitas em estágios primários da doença. 

Contudo nenhum Governo investiu ainda neste tipo de intervenção nem na oferta com escala para 

sistemas de cuidados de Demência, pelo que a cobertura face às necessidades é, de uma forma 

geral, muito reduzida ou mínima. 

 

4.4.5. A procura via casos de Demência  

O que é a Demência? 

Demência é o termo utilizado para descrever os sintomas de um grupo alargado de doenças que 

causam um declínio progressivo no funcionamento da pessoa. É um termo abrangente que descreve 

a perda de memória, capacidade intelectual, raciocínio, competências sociais e alterações das 

reações emocionais normais. 

Quem desenvolve Demência? 

Apesar da maioria das pessoas com Demência ser idosa, é importante salientar que nem todas as 

pessoas idosas desenvolvem Demência e que esta não faz parte do processo de envelhecimento 

natural. A Demência pode surgir em qualquer pessoa, mas é mais frequente a partir dos 65 anos. Em 

algumas situações pode ocorrer em pessoas com idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos. 

Prevalência da Demência 

A Alzheimer Europe calcula o número de cidadãos europeus com Demência em 7,3 milhões, ou seja, 

7.3 Milhões de cidadãos europeus sofrem de uma das várias formas de Demência. Face ao 



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 76 

envelhecimento da população nos estados-membros da União Europeia os especialistas preveem 

uma duplicação destes valores em 2040 na Europa Ocidental, podendo atingir o triplo na Europa de 

Leste. Todos os anos 1,4 milhões de cidadãos europeus desenvolvem Demência, o que significa que 

a cada 24 segundos, um novo caso é diagnosticado
73

. Em Portugal estima-se que existam cerca de 

153.000 pessoas com Demência, 90.000 com Doença de Alzheimer. 

 

Formas mais comuns de Demência 

A Doença de Alzheimer. A Doença de Alzheimer é a forma mais comum de Demência, constituindo 

cerca de 50% a 70% de todos os casos. É uma doença progressiva, degenerativa e que afeta o 

cérebro. À medida que as células cerebrais vão sofrendo uma redução, de tamanho e número, 

formam-se tranças neurofibrilares no seu interior e placas senis no espaço exterior existente entre 

elas. Esta situação impossibilita a comunicação dentro do cérebro e danifica as conexões existentes 

entre as células cerebrais. Estas acabam por morrer, e isto traduz-se numa incapacidade de recordar 

ou assimilar a informação. Deste modo, conforme a Doença de Alzheimer vai afetando as várias 

áreas cerebrais vão-se perdendo certas funções ou capacidades. 

Demência Vascular. Demência Vascular é um termo utilizado para descrever o tipo de Demência 

associado aos problemas da circulação do sangue para o cérebro e constitui o segundo tipo mais 

comum de Demência. Existem vários tipos de Demência Vascular, mas as duas formas mais comuns 

são a Demência por multienfartes cerebrais e Doença de Binswanger. A primeira é causada por 

vários pequenos enfartes cerebrais, também conhecidos por acidentes isquémicos transitórios e é 

provavelmente a forma mais comum de Demência Vascular. A segunda, também denominada por 

Demência vascular subcortical, está associada às alterações cerebrais relacionadas com os enfartes 

e é causada por hipertensão arterial, estreitamento das artérias e por uma circulação sanguínea 

deficitária. A Demência vascular pode parecer semelhante à Doença de Alzheimer e em algumas 

pessoas ocorre um quadro combinado destes dois tipos de Demência. 

Doença de Parkinson. A Doença de Parkinson é uma perturbação progressiva do sistema nervoso 

central, caracterizada por tremores, rigidez nos membros e articulações, problemas na fala e 

dificuldade na iniciação dos movimentos. Numa fase mais avançada da doença, algumas pessoas 

podem desenvolver Demência. A medicação pode melhorar a sintomatologia física, mas também 

pode provocar efeitos secundários que incluem: alucinações, delírios, aumento temporário da 

confusão e movimentos anormais. 

Demência de Corpos de Lewy. A Demência de Corpos de Lewy é causada pela degeneração e 

morte das células cerebrais. O nome deriva da presença de estruturas esféricas anormais, 

denominadas por corpos de Lewy, que se desenvolvem dentro das células cerebrais e que se pensa 

possam contribuir para a morte destas. As pessoas com Demência de Corpos de Lewy podem ter 

alucinações visuais, rigidez ou tremores (parkinsonismo) e a sua condição tende a oscilar 

rapidamente, de hora a hora ou de dia para dia. Estes sintomas permitem a sua diferenciação da 

Doença de Alzheimer. A Demência de Corpos de Lewy pode ocorrer, por vezes, simultaneamente 

com a Doença de Alzheimer e/ou com a Demência Vascular. Pode ser difícil fazer a distinção entre a 

Demência de Corpos de Lewy e a Doença de Parkinson, verificando-se que algumas pessoas com a 

última desenvolvem uma forma de Demência semelhante à primeira. 

                                                      

73
 * Resultados do Projecto European Collaboration on Dementia (Eurocode) conduzido pela Alzheimer Europe e financiado 

pela Comissão Europeia. 
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Demência Frontotemporal. Demência frontotemporal (DFT) é o nome dado a um grupo Demências 

em que existe a degeneração de um ou de ambos os lobos cerebrais frontal ou temporais. Neste 

grupo de Demências estão incluídas a Demência frontotemporal, Afasia Progressiva não fluente, 

Demência semântica e Doença de Pick. Cerca de 50% das pessoas com DFT tem história familiar da 

doença. As pessoas que herdam este tipo de Demência apresentam frequentemente uma mutação 

no gene da proteína tau, no cromossoma 17, o que leva à produção de uma proteína tau anormal. 

Não são conhecidos outros fatores de risco. 

Doença de Huntington. A Doença de Huntington é uma doença degenerativa e hereditária, que 

afeta o cérebro e o corpo. Inicia-se, habitualmente, no período entre os 30 e 50 anos e é 

caracterizada pelo declínio intelectual e movimentos irregulares involuntários dos membros ou 

músculos faciais. As alterações de personalidade, memória, fala, capacidade de discernimento e 

problemas psiquiátricos são outros sintomas característicos desta doença. Não existe tratamento 

disponível para impedir a sua progressão, contudo a medicação pode controlar as perturbações do 

movimento e os sintomas psiquiátricos. Na maioria dos casos, a pessoa desenvolve Demência. 

Demência provocada pelo álcool (Síndrome de Korsakoff). O consumo excessivo de álcool, 

particularmente se estiver associado a uma dieta pobre em vitamina B1 (tiamina) pode levar a danos 

cerebrais irreversíveis. Este tipo de Demência pode ser prevenido e se houver cessação do consumo 

podem existir algumas melhorias. As partes cerebrais mais vulneráveis são as implicadas na 

memória, planeamento, organização e discernimento, competências sociais e equilíbrio. Tomar 

vitamina B1 (tiamina) parece ajudar a prevenir e a melhorar esta condição. 

Doença de Creutzfeldt-Jacob. A Doença de Creutzfeldt-Jacob é uma perturbação cerebral fatal, 

extremamente rara, causada por uma partícula de proteína denominada por prião. A sua incidência 

por ano é de um caso por cada milhão de pessoas. Os primeiros sintomas incluem falhas de 

memória, alterações do comportamento e falta de coordenação. À medida que a doença progride, 

usualmente com rapidez, a deterioração mental torna-se evidente, surgem movimentos involuntários, 

podendo a pessoa cegar, desenvolver fraqueza nos membros e, por fim, entrar em coma. 

Será Demência? Existem várias situações que produzem sintomas semelhantes à Demência, como 

por exemplo algumas carências vitamínicas e hormonais, depressão, sobredosagem ou 

incompatibilidades medicamentosas, infeções e tumores cerebrais. Quando as situações são 

tratadas, os sintomas desaparecem. É essencial que o diagnóstico médico seja realizado numa fase 

inicial, quando os primeiros sintomas aparecem, de modo a garantir que a pessoa que tem uma 

condição tratável seja diagnosticada e tratada corretamente. Por outro lado, se os sintomas forem 

causados por uma Demência, o diagnóstico precoce possibilita o acesso mais cedo a apoio, 

informação e medicação, caso esta esteja disponível. 

A Demência pode ser hereditária? 

Depende da causa da Demência, daí a importância de existir um diagnóstico médico correto, mas a 

maioria dos casos de Demência não é hereditária. 

Quais são os sinais iniciais da Demência? 

Os sinais iniciais de Demência são muito subtis e vagos e podem não ser imediatamente óbvios. 

Alguns sintomas comuns são: 

 Perda de memória frequente e progressiva; 

 Confusão; 

 Alterações da personalidade; 

 Apatia e isolamento; 
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 Perda de capacidades para a execução das tarefas diárias. 

 

O que fazer para ajudar? 

Atualmente não existe prevenção ou cura para a maioria das formas de Demência. Todavia, existem 

medicações disponíveis que podem reduzir alguns sintomas. O suporte é vital para as pessoas com 

Demência. A ajuda da família, amigos e cuidadores pode fazer uma diferença positiva na forma de 

lidar com a doença. 

Procura de serviços de Vida Sénior orientados para a Demência. 

Como se pode observar pela figura 4.25 que analisa a Distribuição da população por tipo de 

Demência, o Alzheimer é doença com maior preponderância entre a população a nível mundial, 

podendo variar entre 50% a 75%. 
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Figura 4.25. Distribuição da população por tipo de Demência (%)74 

 

4.4.6. Caso de Estudo: O Sénior dependente típico em Portugal 

Existem poucos estudos que deem profundidade ao conceito de “Sénior Dependente”. No entanto, 

alguns estudos realizados em Portugal referem que deverá ser tipicamente uma mulher, casada e 

com habilitações ao nível do primeiro ciclo de escolaridade: 
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 World Alzheimer 2014 
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Figura 4.26. Retrato sénior de dependente em Portugal
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4.5. Conclusões sobre Tipificação da Procura
76

 

Existem cerca de 350 milhões de pessoas dependentes em todo o mundo, sendo que a China e a 

Índia, pela dimensão absoluta da sua população total apresentam o maior número de dependentes 

por país, com 76 e 64 milhões de pessoas respetivamente (figura 4.27.). Em termos de grandes 

blocos com indivíduos dependentes, os restantes países de Ásia (e Ilhas) dominam a distribuição, 

com 46 milhões de dependentes. A América Latina e as Caraíbas são o bloco com menos 

dependentes em termos relativos: 
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 Figura 4.27. Evolução da distribuição da população dependente por regiões, 2010-2050E 
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 Fonte: 4ª vaga de SHARE; Tese de Mestrado de Dra. Maria Ana Santos Silva Pego, “Cuidados Informais: Os Idosos em 

Situação de Dependência em Portugal 
76

 Fonte: World Alzheimer Report 2013; Análise HQN Strategy Consuting 
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Em média, no espectro de países da OCDE
77

, mais de 12% da população Sénior recebe cuidados 

em Lares e no Domicílio; No entanto, como se pode ver na figura 4.28., esse valor é de apenas de 

1,1% para Portugal, com os Cuidados Domiciliários a não terem, sequer, expressão (0,2%):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. % da população com mais de 64 anos
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As Conclusões são díspares para os vários blocos em análise:   

 Países Escandinavos e Holanda. Com um alto índice de Cuidados Domiciliários (na casa 

dos 10%, em média, da população Sénior) e cerca de 5% de média de população que 

recebe cuidados em Instituições; 

 Resto de Europa. Com uma média de mais de 5% da população Sénior que recebe 

Cuidados Domiciliários e alguma expressão nos Cuidados em Instituições (embora nunca 

chegue a 5%); 

 Portugal. Cuidados Domiciliários sem expressão (0,2%) e Cuidados em Instituições 

igualmente baixos (0,9%); 

 EUA. Surpreendentemente não atingem sequer, no total, 10% da população Sénior com 

acesso a Serviços de Vida Sénior. 
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 * A média de todos os países da OCDE é de 12,2%, a média referida no gráfico é apenas para os países visualizados 

78
 Fonte: Health at a glance – OECD, 2013 (Dados 2011). Análise HQN Strategy Consulting 
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Turismo Sénior 

A tabela em baixo descreve o potencial de procura de turismo sénior, incluindo o número de 

indivíduos com mais de 65 anos: 

Localização Estimativa % da população Fonte 

Mundo Cerca de 600 milhões de pessoas (em 
2025 estima-se que sejam cerca de 1.6 
mil milhões de indivíduos) 

10% Organização Mundial 
de Saúde, 2000 

EUA Cerca de 31.2 milhões de indivíduos 12.4% Departamento de 
Comércio EUA, 2007 

Europa Mais de 85 milhões de indivíduos 16.6% IPF, 2009 

Espanha Mais de 6.5 milhões de indivíduos 16.8% INE, 2008 

Tabela 4.3. Cidadãos sénior por região com potencial para turismo sénior
79

 

 

Turismo de Saúde 

A tabela em baixo apresenta algumas iniciativas de seguradoras que incentivam os seus clientes a 

procurarem serviços de saúde noutros países. 

Seguradora Estado Hospital e país Resumo 

Anthem Blue 
Cross

80
 

Wisconsin Apollo Hospitals, Índia Aposta nos clientes corporativos, que 
envolve cerca de 700 clientes 

United Group 
Program

81
 

Florida Bumrungrad, Tailândia Abrange mais de 200 mil pacientes 

Blue Shield
82

 Califórnia México Foco na população imigrante nos 
EUA, abrange cerca de 20 mil 
indivíduos 

Blue Cross
83

 South Carolina Bumrungrad, Tailândia Cobertura inclui pós- intervenção 
durante dois anos 

Tabela 4.4. Iniciativas de Seguradoras 

 

Os principais mercados recetores de turismo de saúde são a Índia, Singapura, Turquia, Tailândia e 

Brasil (ver figura 4.29). Por exemplo, este mercado na Índia tem uma previsão de crescimento de 

30% por ano
84

. 
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 New Opportunities for the Tourism Market: Senior Tourism and Accessible Tourism 

80
 “Apollo signed an agreement with U.S.-based insurance company,” IndiaPRWire, January 5, 2009. 

81
 Interview with Jonathan Edelheit – United Group Programs. Medical Tourism Blog. Aug 1, 2007. 

82
 Black T. “Mexico gets medical tourists as Health Net sends U.S. Patients,” Bloomberg, March 26, 2008 

83
 BlueCross BlueShield of South Carolina launches subsidiary to facilitate medical tourism,” Medical News Today, 2007. 

84
 “Indian medical tourism to touch Rs 9,500 cr by 2015,” The Economic Times, Jan 6, 2009. 
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As principais tendências que marcam o turismo de saúde são as seguintes: 

 Aumento da procura por cirurgias de curta duração (em 2006, cerca de 35 milhões de 

americanos fizeram uma cirurgia; este tipo de cirurgias representa 75% do sector de turismo 

de saúde); 

 Maior sofisticação dos serviços e equipamentos de saúde (o que reduz uma potencial 

barreira de atrair mercados como o americano); 

 Aumento da cobertura de medicina dentária; 

 Aumento da procura por cirurgias plásticas (nos EUA, são gastos cerca de 13 mil milhões de 

dólares neste tipo de cirurgias); 

 Melhoria da mobilização entre países e redução dos custos de transporte; 

 Apoio generalizado dos governos ao turismo de saúde noutros países que não o de origem. 

As estratégias de especialização em certas áreas de saúde têm sido seguidas pelos principais 

países recetores de turistas seniores que se deslocam para receber serviços de apoio. Esta 

estratégia de diferenciação na área do turismo de saúde ainda está pouco explorada em Portugal. De 

acordo com dados de Abril de 2014, este tipo de turismo pode render cerca de 400 milhões de euros 

por ano
85

 em 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29. Alguns exemplos de países com estratégias de sucesso na atração de turismo de saúde.  

A população Sénior tem, hoje em dia, uma panóplia de oferta adaptada aos problemas mais comuns 

de que padece, preferindo as pessoas permanecer em casa o máximo tempo que puderem antes de 

optar pela Institucionalização. Em detalhe, a segmentação da procura de Serviços de Vida Sénior a 

nível internacional é a seguinte: 
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 Associação Empresarial Portuguesa (AEP) – Câmara de Comércio e Indústria e pelo Health Cluster Portugal (HCP) 
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Segmentação da 
Procura 

Descrição Grau de 
Dependência 

(médio) 

Propensão para 
Turismo Sénior 

e de Saúde 

VIDA INDEPENDENTE 

Condomínios 
Residenciais / 
Comunidades 
Seniores 
Independentes  

Seniores que não necessitam de assistência no 
dia-a-dia (não têm AVDs), mas que querem viver 
uma vida numa comunidade com uma oferta 
social e outras atividades lúdicas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIDA DEPENDENTE 

ERPI
86

 
 

Seniores que, estando bem de saúde, querem ter 
uma vida social mais ativa passando a residir 
numa Instituição (normalmente só possível em 
ambiente privado) ou que, alternativamente, já 
têm necessidade de assistência nas suas AVDs e 
AIVDs e, portanto, não podem viver sozinhos 

 
 
 
 

 

Apoio Domiciliário 
 

Seniores que precisando de ajuda ao nível das 
suas AVDs e AIVDs, não desejam entrar numa 
Instituição, por fatores culturais ou por fatores 
económicos, contratando de forma periódica a ida 
ao seu domicílio de um ou vários profissionais 
especializados para prestar esse serviço 

 
 
 

 

Centros de Dia 
 

Seniores que podem ou não ter algum grau de 
dependência, mas que vivem no seu domicílio e 
passam algumas horas durante a socializar e, 
eventualmente ser-lhes prestados serviços no 
âmbito da ajuda às Atividades de Vida Diária. 
Não pressupõe supervisão médica complexa 

  

Cuidados 
Continuados  
 

Seniores que necessitam de recuperação 
permanente com supervisão médica ou de 
enfermagem e também os que necessitam de 
cuidados pós-operatórios, muitas vezes com 
reabilitação, normalmente com um serviço de 
vigilância 24h assegurado por uma enfermeira 

  

Cuidados 
Paliativos 
 

Seniores que estão em fase crítica ou terminal e 
que necessitam de um elevado e especializado 
grau de assistência por tempo indeterminado, 
normalmente até ao falecimento. São cuidados 
que exigem adaptação ao nível da estrutura 
(gases, sistemas de monitorização, etc.) 

  

Unidades de 
Memory Care 
 

Seniores com doenças do foro Psíquico, com 
maior incidência em Alzheimer, Parkinson e 
outras Demências que implicam perda de 
memória, capacidade intelectual, raciocínio, 
competências sociais, etc. e exigem supervisão e 
acompanhamento médico 

  

Alojamento de 
Turistas seniores 
(Residências 
Assistidas, 
Complexos 
Integrados Sénior, 

Indivíduos com mais de 55 anos caracterizado 
como um grupo de consumidores exigentes, com 
larga experiência de viagens e que dispõem de 
maior disponibilidade e facilidade para conciliar 
datas para viajar e apreciam um estilo de vida 
apoiado no bem-estar (wellness) 

  

Alojamento de 
Turismo de Saúde 
(Hospitais, 
Clínicas, etc.) 

Indivíduos que procuram ou (1) especialização 
(p.ex. hip replacement), (2) ou têm acordos 
especiais das suas companhias de seguros com 
determinados prestadores de serviços e/ou (3) 
Reabilitação especializada 

  

 

Tabela 4.5. Segmentação da Procura de serviços de Vida Sénior a nível Nacional, Internacional, incluindo Turismo Sénior e de 

Saúde 
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 Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas. 

Vida Independente 100% Vida Dependente 100% 
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No Sector de Vida Sénior, a relação entre o grau de cuidados de saúde necessário e o custo desse 

mesmos cuidados é inversamente proporcional, tornando-se muito importante adaptar as 

necessidades reais à oferta que dará melhor resposta a cada caso. Ilustrativa mente, podemos 

mapear os diferentes tipos de oferta num mapa com dois vetores principais: 1) Custo de Operações e 

2) Nível de Cuidados e Supervisão: 

  

Complexo Integrado Sénior 

(CCRC - Continuing Care Retirement Community) 

Vida Independente, Vida Dependente e Cuidados de Enfermaria Especializados (Nursing 

Home) 

Cuidados Domiciliários 

(In-Home Senior Care) 

Podem incluir tudo, desde lazer até cuidados paliativos na casa do utente. Mais barato se apenas utilizado em parte do 

dia. Normalmente requer um familiar como principal “cuidador” (primary caregiver) 

C
u

s
to

 d
e

 O
p
e

ra
ç
ã

o
 

Nível de Cuidados e supervisão 

Cuidados Demenciais / 

Alzheimer 

(Memory Care/Alzheimer) 

Residências Assistidas com 

um grau maior de supervisão 

diária e adaptações ao nível 

da infraestrutura 

Residências Assistidas (ou Lares de Seniores) 

(Assisted Living) 

(Actividades de Vida Diária (AVDs) e medicação; 

Frequentemente inclui um grau maior de socialização) 

Cuidados Continuados 

(Nursing Home) 

Reabilitação e vigilância 

24h por uma enfermeira 

Condomínio 

Residencial 

(Independent Living) 

Liberdade total com 

acesso a outros 

seniores, lazer e ajuda 

de emergência 

Centro de Dia 

(Adult day-care) 

Socialização, lazer e 

supervisão, de dia e 

Low-cost 

Cuidados Paliativos 

(Hospice Care) 

Cuidados de fim de vida 

em casa ou numa 

estrutura especial 

Figura 4.30. O espectro de Custos de cuidados de saúde vs. nível de assistência sénior 

Quanto maior o nível de cuidados e supervisão
87

, maior será o custo das operações (figura 4.30.). 

Este facto explica-se pela grande dependência dos Meios Humanos para realizar esta tarefa de 

Prestação de cuidados, por um lado, e de vigilância, por outro. Apesar de as Novas Tecnologias 

darem já hoje, um contributo precioso em ambas as tarefas, incutindo uma dinâmica de eficiência e 

minimização do risco necessária ao sector, ambas são, ainda, enormemente suportadas por “mão-

de-obra humana”, o que torna a relação nível de cuidados e vigilância vs. custos muito difícil de 

controlar. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                      

87
 Supervisão = Nível de vigilância necessário, normalmente assegurado por meios humanos (medidos em FTEs – Full Time 

Equivalents) e dispositivos tecnológicos de suporte (como, por exemplo, sistema de CCTV). 
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5. Estratégia e posicionamento seguidos pelos principais 

operadores nacionais e internacionais 

5.1. A Cadeia de Valor do Sector “Vida Sénior” 

A Cadeia de Valor do sector de “Vida Sénior” (Senior Living Industry) representa um conjunto de 

atividades desde as relações com os fornecedores, produção e comercialização, até à fase da 

distribuição final
88

. 

A decomposição do sector de Vida Sénior nas suas atividades principais (Primárias e Secundárias) 

de relevância estratégica permite a sua melhor compreensão e dos fatores que o influenciam, 

nomeadamente em termos de diferenciação em cada atividade de negócio, de otimização do valor 

final que o seu produto representa para o cliente e de vantagem competitiva. 

A cadeia de valor permite a compreensão do fluxo de agregação de valor ao consumidor final no 

âmbito de uma ou mais unidades de negócio interdependentes, isto é, retrata uma cadeia de 

atividades situadas em uma ou mais organizações independentes
89

. 

A Cadeia de Valor do sector de Vida Sénior tem 5 componentes/atividades principais (figura 5.1):  

1. Financiamento 

2. Desenvolvimento, Construção e Gestão de Infraestruturas 

3. Operação 

4. Marketing e Comercialização 

5. I&D e Serviços de Suporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Cadeia de Valor do Sector de Vida Sénior 

                                                      

88
 Fonte: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. Porter, M. – Harvard Business School. 

89
 Braga, 2010 

Financiamento

Desenvolvimento, 

Construção e Gestão

Infraestruturas

Marketing e 

Comercialização

Operação

Vida Indepen

dente

Vida 

Dependente

Cuidados 

Continuados

I&D e

Serviços de Suporte

 Financiamento Publico:

• Segurança Social e 

Saúde

• Fundos Públicos (EU, 

fundos de pensões, etc)

 Capital Privado:

• Operadores de Serviços 

de Saúde

• Fundos de Investimento 

Imobiliário (REITs)

• Banca (Comercial e de 

Investimento)

• Fundos de P.Equity

• Companhias de Seguros

• Fundos de pensões 

(USA)

 Valorização de 

Património

 Rendimento proveniente 

da venda de bens e 

serviços

 Doações e mecenato

 Desenvolvimento

• Planeamento Urbanístico

• Arquitetura

• Licenciamento

 Construção

 Gestão do Projeto

 Promoção de Projetos 

imobiliários

 Gestão de Infraestruturas

 Operação de unidades/serviços de Vida Sénior 

com vários níveis de dependência:

• Independente (independent Living): Serviços de 

apoio domiciliário, centros de dia, centros de noite, 

centros de convívio estrutura residencial para 

idosos

• Dependente (Assisted Living e Nursing Homes): 

para vários níveis de dependência, Cuidados 

Continuados, Cuidados Paliativos, ,...)

 Operação de Unidades Especializadas por 

necessidades de cuidados de saúde e doenças 

(p.ex. Alzheimer & Parkinson, memória, reabilitação)

 Operadores de Serviços de Saúde (p.ex: Serviços 

Assistenciais ao Domicílio )

 Turismo Sénior

 Turismo de Saúde

 Associações de apoio à Vida Sénior e suas 

problemáticas (realização de atividades seniores, 

associações de Alzheimer, etc.

 Operadores de Turismo 

(Sénior e de Saúde)

 Consultoras de Vendas 

Imobiliárias

 Marketing da oferta 

Senior Living B2C (p.ex: 

Senioradvisor.com)

 Serviço ao cliente

 Aplicação de novas 

tecnologias à Vida 

Sénior

 Formação de RH

 Assistência e bem estar

 Demências e outras 

patologias mais comuns 

em idosos (Parkinson, 

Diabetes, etc.)

 Reabilitação / 

enfermagem

 Mobilidade e Controlo 

de quedas

 Tecnologias de 

informação e 

comunicação

 Serviços de localização, 

etc.
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 FINANCIAMENTO: Componente que compreende o financiamento, quer do Imobiliário 

(Desenvolvimento e Construção) quer das Operações e que pode ser feito essencialmente 

através de:  

o Financiamento Publico: 

 Segurança Social e Saúde 

 Fundos Públicos (EU, fundos de pensões, etc.) 

o Capital Privado: 

 Operadores de Serviços de Saúde 

 Fundos de Investimento Imobiliário (REITs) 

 Banca (comercial e de investimento) 

 Fundos de PE 

 Companhias de Seguros 

 Fundos de pensões (USA) 

o Valorização de Património 

o Rendimento proveniente da venda de bens e serviços 

o Doações e mecenato 

Sem dependerem exclusivamente dos fundos públicos, as organizações de Economia Social, 

apoiam-se, em geral, em quatro fontes de financiamento:  

 Fundos públicos  

 Fontes privadas  

 Rendimentos provenientes da venda de bens e serviços e das contribuições dos 

próprios utilizadores.  

Nos EUA, esta componente está muito desenvolvida, existindo fundos imobiliários REIT (Real State 

Investment Trust) com uma legislação própria que são fortemente impulsionadores do setor. 

 

 DESENVOLVIMENTO, CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS: Componente 

que compreende o Desenvolvimento Urbano, a construção de Equipamentos para a Vida 

Sénior e a Gestão destas infraestruturas, compreendendo as seguintes atividades principais: 

o Desenvolvimento 

o Planeamento Urbanístico; 

o Arquitetura 

o Licenciamento 

o Construção 

o Gestão de Projeto 

o Promoção de Projetos imobiliários 

o Gestão de Infraestruturas 

 

 OPERAÇÃO DE VIDA INDEPENDENTE, VIDA DEPENDENTE E CUIDADOS 

CONTINUADOS: Esta componente compreende as várias atividades de Vida Sénior, no 

Alojamento e Serviços: 

o Operação de unidades/serviços de Vida Sénior com vários níveis de dependência: 

 Independente (Independent Living), Serviços de apoio domiciliário, centros 

de dia, centros de noite, centros de convívio estrutura residencial para idosos 

 Dependente (Assisted Living e Nursing Homes): para vários níveis de 

dependência, Cuidados Continuados, Cuidados Paliativos,) 

o Operação de Unidades Especializadas por necessidades de cuidados de saúde e 

doenças (p.ex. Alzheimer & Parkinson, memória, reabilitação) 
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o Operadores de Serviços de Saúde (p.ex: Serviços Assistenciais ao Domicílio) 

o Turismo Sénior 

o Turismo de Saúde 

o Associações de apoio à Vida Sénior e suas problemáticas (realização de atividades 

seniores, associações de Alzheimer, etc. 

 

 MARKETING, COMERCIALIZAÇÃO: Esta componente compreende as várias atividades de 

comercialização dos serviços e produtos inseridos no setor da Vida Sénior, junto do público-

alvo e respetivo apoio ao cliente, nomeadamente: 

o Operadores de Turismo (Sénior e de Saúde) 

o Consultoras de Vendas Imobiliárias 

o Marketing da oferta Senior Living B2C (ex: Senioradvisor.com) 

o Serviço ao cliente 

 

 I&D E SERVIÇOS DE SUPORTE: A Investigação e Desenvolvimento é uma componente 

estratégica do setor da Vida Sénior, sendo que a utilização de novas tecnologias e 

conhecimento na prática de cuidados a seniores é muito valorizada: 

o Aplicação de novas tecnologias à Vida Sénior 

o Formação de RH: 

o Assistência e bem-estar 

o Demências e outras patologias mais comuns em idosos (Parkinson, Diabetes, etc.) 

o Reabilitação / enfermagem 

o Mobilidade e Controlo de quedas 

o Tecnologias de informação e comunicação, serviços de localização, etc. 

 

Adicionalmente, em cada país existirá uma realidade específica ao nível da Regulação do sector, 

responsável pelo estabelecimento de políticas e regulação da atividade do setor de Vida Sénior 

nesse país, sendo esta regulação, naturalmente, condicionante e importante para o desenvolvimento 

deste sector. Neste contexto, a Segurança Social de cada país e as Associações locais do sector são 

os principais atores. 
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5.2. Áreas de Operação do Setor de Vida Sénior 

Os operadores no Setor de Vida Sénior
90

 (independentemente da sua natureza jurídica, do 3º ou 2º 

setor) atuam em duas grandes áreas: uma relacionada com Equipamentos Seniores (Alojamento e 

Facilidades) e outra relacionada com Serviços Seniores: 

Alojamento 

Sénior 

(componente 

imobiliária)

Habitação Sénior

Serviços

Seniores

ServiçosVida Sénior

Vida Sénior

Conceitos de 

“Vida Sénior”, 

“Alojamento 

Sénior” e 

“Serviços 

Seniores”

Casa 

Própria/alugada

ou

Casa da família 

do Sénior

Apartamento 

Sénior ou 

Condomínios 

Residenciais

Residências Assistidas/ERPI

Cuidados 

Continuados 

Quantidade de Serviços prestados

(diretamente proporcional ao Grau de Dependência incremental )

Vida 

Independente

Vida 

Assistida

Independente (decisão baseada na ESCOLHA) Dependente (decisão baseada na NECESSIDADE)

Tipologia de 

alojamento por 

Grau de 

Dependência

+

Memory Care

 

Figura 5.2. Serviços de Alojamento de Seniores e o Continuum de Cuidados de Vida Sénior 

 

De acordo com a figura 5.2, a operação de “Vida Sénior” divide-se em duas áreas principais de 

intervenção:  

1) Habitação Sénior  

2) Serviços 

O primeiro, “Habitação Sénior”, diz respeito à criação de condições de alojamento dos seniores 

propriamente ditas, para além da sua casa própria /alugada ou da família, ou seja, uma componente 

puramente imobiliária (Equipamento e Facilidades) que pode incluir direitos reais
91

 sobre uma 

propriedade (caso de condomínios residenciais, por exemplo) ou não incluir direitos reais (por 

exemplo, várias modalidades de aluguer de um quarto/apartamento em uma Residência Assistida). 

Já o segundo, “Serviços”, diz respeito à prestação de serviços por parte de um operador de Vida 

Sénior, quer em casa do cliente (Cuidados Domiciliários), ou numa Instituição, podendo estes, em 

ambos casos, ser serviços de ajuda na dependência (ajuda nas AVDs), ou outros (atividades de 

rotina diária, atividades lúdicas, visitas, consultas médicas e de enfermagem, etc.). 

                                                      

90
 Fonte: Adaptação de NICOMAP. Análise HQN Strategy Consulting 

91
 Direitos reais ou Direito das Coisas é um ramo do direito privado que trata dos direitos de propriedade, dos bens móveis e 

imóveis, bem como das formas pelas quais esses direitos podem ser transmitidos. A compra de um direito real sobre um 

apartamento/condomínio numo Condomínio Sénior implica uma escritura lavrada ante um Notário. O Código Civil Português, 

no livro III "DIREITO DAS COISAS", começa por regular no seu artigo 1251º a posse "posse é o poder que se manifesta 

quando alguém atua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real", no título II do 

mesmo livro, a propriedade, artigo 1302º "Só as coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objecto do direito de 

propriedade regulado neste código", a compropriedade artigo 1403º "Existe propriedade em comum, ou compropriedade, 

quando duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares do direito de propriedade sobre a mesma coisa", entre outras. 
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A análise da componente “Alojamento Sénior” incide sobre Apartamentos ou Condomínios 

Residenciais Seniores, Residências Assistidas/ Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) (tanto na 

componente de Vida Dependente como na de Vida Independente), Cuidados Continuados e Memory 

Care. A componente de “Serviços” poderá incidir, como foi referido atrás, os serviços que o cliente 

recebe quer inserida num Alojamento Sénior, quer em casa. 

 

5.3. Níveis de Cuidados de Vida Sénior e sua integração no Continuum de Cuidados de Saúde 

Habitualmente são reconhecidos no sector da saúde três níveis de prestação de cuidados de saúde 

que estruturam a oferta, mas cuja designação poderá encontrar diferentes ações, consoante o 

objetivo e o contexto em causa: 

 Por nível de prestação: primária, secundária e terciária; 

 Por tipo de cuidados: gerais, especialistas e continuados; 

 Por facilidades: Centros de Saúde, Hospitais e Unidades de Cuidados Continuados/outras; 

 Por natureza: pré́-agudos, agudos e pós-agudos; 

 Por utilização: primeira linha e segunda linha. 

O “Continuum de Saúde” é um conceito fundamental para entender como, quando e porquê as 

pessoas utilizam os Cuidados Terciários, dado que os outros dois subtipos (Cuidados Primários e 

Cuidados Secundários) têm um papel relevante nesta decisão de utilização. 

O Continuum de Saúde (figura 5.3.) é complexo e implica vários níveis de custos, integrando pontos 

de entrada no sistema e gerindo fluxos entre os diversos estádios na ótica do cliente. A sua análise é 

fundamental para adequar a oferta à procura e de garantir os máximos níveis de qualidade e 

eficiência ao nível dos Cuidados Terciários, à medida que a idade e, sobretudo, o grau de 

dependência aumentam, aumentando exponencialmente os custos, sendo naturalmente o nível onde 

há mais pontos de entrada no sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Continuum de Saúde - estrutura de cuidados de saúde primários, secundários e terciários 
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1 A RNCC, veio instituir um novo modelo de intervenção, baseado num novo sub-nível de cuidados, intermédio entre os de base comunitária e os de internamento hospitalar.  
2 Como outros entende-se Cessação tabágica Comportamentos alimentares Saúde mental, Saúde sexual e reprodutiva Saúde Oral, etc
3 “Gatekeeper dos Cuidados Secundários)

Fonte: Análise HQN
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Cuidados Primários 

Os Cuidados de Saúde Primários constituem, idealmente, o primeiro ponto de contacto com os 

serviços que compõem o SNS, o que justifica a atenção particular e a prioridade que lhes tem sido 

dada nos últimos anos, concretizada na reforma dos Cuidados de Saúde Primários em curso no 

nosso país. 

Também denominados “Atenção Primária à Saúde” (APS), os Cuidados Primários são uma forma de 

intervenção precoce na história natural das doenças antecipando essa intervenção ou mesmo 

evitando sua necessidade
92

. Preconizam, o “primeiro nível” de cuidados, isto é, são a linha da frente 

no primeiro contacto com a população que necessita de cuidados de saúde
93

. 

As principais características da atenção primária à saúde
94

 (APS) são: 

 Constituir a porta de entrada do serviço. Espera-se da APS que seja mais acessível à 

população, em todos os sentidos, e que com isso seja o primeiro recurso a ser utilizado. 

Dessa forma, a OMS diz que a APS é o “Primeiro Contacto” da medicina com o paciente. 

 Continuidade do cuidado. A pessoa atendida mantém o seu vínculo com o serviço ao longo 

do tempo, para que quando um novo evento surge, esta seja atendida de forma mais 

eficiente. Essa característica é também chamada de longitudinalidade. 

 Integralidade. O nível primário é responsável por todos os problemas de saúde e ainda que 

parte deles seja encaminhado para equipas de nível secundário ou terciário, o serviço de 

Atenção Primária mantém a coresponsabilidade. Além do vínculo com outros serviços de 

saúde, os serviços do nível primário podem efetuar visitas domiciliárias, reuniões com a 

comunidade e ações intersetoriais. Nessa característica, a integralidade também significa a 

abrangência ou ampliação do conceito de saúde, não se limitando ao corpo puramente 

biológico, mas a uma lógica de bem-estar. 

 Coordenação do cuidado. Mesmo quando parte substancial dos cuidados de saúde for 

realizado em outros níveis de atendimento, o nível primário tem a incumbência de organizar, 

coordenar e/ou integrar esses cuidados, já que frequentemente são realizados por 

profissionais de áreas diferentes ou por terceiros, e que geralmente têm pouco contacto 

entre si. 

 

Como se pode observar pela figura 5.4, o âmbito social ao longo do qual se desenvolvem os 

Cuidados Primários é o da Família / Comunidade Local, por um lado e o dos Centros de Saúde
95

 / 

Unidades de Saúde Familiares, por outro
96

.  
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 A "atenção primária em saúde" foi definida pela Organização Mundial da Saúde em 1978 como: “Atenção essencial à saúde 

baseada em tecnologia e métodos práticos, cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente 

acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a um custo que tanto a comunidade como o 

país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, um espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte integral 

do sistema de saúde do país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento social e econômico 

global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 

saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o 

primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde.” 
93

 Vuori (1983) 
94

 Starfield, B. Atenção primária — Equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: Unesco, Ministério 

da Saúde, 2002. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-

bin/ulis.pl?catno=130805&set=4BBCA640_1_386&gp=1&mode=e&lin=1&ll=1 
95

 Os Centros de Saúde são pequenos hospitais em Portugal. Uma organização não-governamental, que que visa uma boa 

saúde pública e fácil acesso aos usuários. Conta com médico, enfermeiro, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de 

saúde, dentista, auxiliar de dentista e auxiliar de limpeza. 
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Na ótica do paciente, os Cuidados Primários têm duas funções principais:  

1) Prevenção 

2) Cuidados médicos.  

Para a primeira – Prevenção - os agentes atuam ao nível da a) promoção de Saúde e da b) 

Vacinação / outras prevenções específicas. A promoção da saúde consiste em políticas, planos e 

programas de saúde pública com ações voltadas para evitar que as pessoas se exponham a fatores 

condicionantes e determinantes de doenças, a exemplo dos programas de educação em saúde que 

se propõem a ensinar a população a cuidar de sua saúde. Os agentes trabalham igualmente a 

vacinação (para doenças conhecidas e pouco prevalentes) e outras facetas da prevenção pública de 

Saúde, das quais destacamos a cessação tabágica, comportamentos alimentares, saúde mental, 

saúde sexual / reprodutiva e a saúde oral (esta pela negativa)
 97

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Continuum de Saúde - Estrutura de Cuidados de Saúde Primários  

Os Cuidados Primários são assegurados por Médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF) que é a 

denominação portuguesa para a especialidade médica que, tendo como objeto o ser humano como 

um todo, abrange toda a Medicina Geral, privilegiando a pessoa como ser único e diferente de todos 

os outros. Estes profissionais são responsáveis pelo recurso a Meios Complementares de 

                                                                                                                                                                     

96
 A Unidade de Saúde Familiar (USF) consiste numa pequena unidade funcional multiprofissional (médicos, enfermeiros e 

administrativos), com autonomia funcional e técnica, que presta cuidados de saúde primários personalizados, num quadro de 

contratualização interna, envolvendo objectivos de acessibilidade, adequação, efetividade, eficiência e qualidade. Configura 

um modelo organizacional leve e flexível e devem estar integradas em rede com as outras unidades funcionais do centro de 

saúde. Nem todas as USF estarão no mesmo plano de desenvolvimento organizacional. A diferenciação entre os vários 

modelos de USF (A e B) é resultante do grau de autonomia organizacional e da diferenciação do modelo retributivo e de 

incentivos dos profissionais. 
97

 A saúde oral é um sector pouco menos que esquecido pelo Serviço Nacional de Saúde. Em 2007 havia 15 médicos de 

estomatologia/medicina dentária e 105 higienistas orais/odontologistas em toda a rede de centros de saúde de Portugal 

Continental. De um modo geral pode dizer-se que não existe acesso a cuidados de saúde oral para o cidadão comum no 

âmbito do Serviço Nacional de Saúde. 
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2 “Gatekeeper dos Cuidados Secundários)

Fonte: Análise HQN
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Diagnóstico e Tratamento - MCDT - básicos e pelo envio para consultas médicas de vária índole 

(Consultas/ Saúde Reprodutiva, infantil, etc.). Estas consultas são fundamentais pois constituem uma 

porta de entrada no Sistema de Saúde, isto é, se o Médico de Medicina Geral e Familiar considerar 

que o paciente necessita de ser visto por um especialista, ou se a condição clínica for tal que 

justifique uma intervenção cirúrgica, por exemplo, de imediato enviará esse mesmo paciente a uma 

consulta de especialidade em um Hospital (Cuidados Secundários). A partir desse momento, o 

paciente está dentro de um sistema cujo objetivo é a sua devolução à comunidade o mais 

rapidamente possível, sobretudo para garantir o seu rápido restabelecimento e bem-estar e também 

para não acrescer o já elevado custo dos cuidados Secundários, sem ser necessário. Esta porta de 

entrada, contudo, quando considerado o “contínuo de saúde”, está bastante apartada dos chamados 

Cuidados Terciários e dos Cuidados de Vida Sénior. 

A nível de custo para a sociedade (entendido como custo para o Sistema Nacional de Saúde – SNS 

e para a sociedade em geral), estima-se que o custo da prevenção seja “baixo a moderado”, e que 

tenha uma muito boa relação custo-beneficio, pois todos os programas de prevenção terão, como 

resultado, a manutenção do paciente com saúde e fora dos SNS e em particular numa fase mais 

avançada da vida, contribuindo para um envelhecimento ativo, obtendo poupanças e melhor 

qualidade de vida. 

  

Cuidados Secundários 

Por sua vez, os cuidados secundários (figura 5.5.) podem ser definidos pela representação do 

conjunto de ações de prevenção, diagnóstico e tratamento realizadas a pacientes na fase aguda de 

doença, cujos episódios se caracterizam pela necessidade de intervenções especializadas, exigindo 

o recurso a meios / recursos com tecnologia diferenciada, e que procuram dar resposta a situações 

não tratadas no primeiro nível (Cuidados Primários). Habitualmente são prestados em unidades 

hospitalares, as quais dispõem de resposta em várias valências, e resultam em episódios de curta 

duração, em regime de internamento ou de ambulatório (ainda mais curtos). O ponto de entrada 

habitual no Hospital é a Urgência Hospitalar, apesar de haver outro ponto de entrada (que é 

simultaneamente um ponto de saída, uma vez que o paciente nem sequer dorme no Hospital) 

nomeadamente os tratamentos em ambulatório. 

Dada a diferenciação dos serviços prestados, estes dividem-se em 4 níveis dentro do SNS (Mestre, 

2007): 

1. Hospitais distritais (HD) - asseguram as valências básicas à população abrangida pela 

respetiva áreas geográfica de intervenção. No decorrer deste trabalho, considera-se que 

estas valências básicas são serviços de nível D; 

2. Hospitais centrais (HC) - além dos serviços de nível D da sua área, proporcionam cuidados 

diferenciados na sua área de abrangência/referenciação e fora desta, de acordo com as 

redes de referenciação específicas para cada especialidade médica. Localizam-se nos 

grandes centros urbanos, embora a sua área de influência conjunta seja a totalidade do país 

(o que pode levantar problemas de acesso e iniquidade para populações longe desses 

grandes centros). Os serviços prestados num HC que não existem num HD serão de agora 

em diante denominados de nível C; 

3. Hospitais especializados (HE) - prestam serviços muito diferenciados, tendo um número 

reduzido de valências. Não estão diretamente acessíveis ao doente, devendo estes ser 

referenciados por outra unidades de atendimento mais geral; 
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4. Hospitais de nível 1 (HN1) - destinados a convalescentes e doentes de evolução 

prolongada, atualmente desempenham um papel equiparado ao nível dos HD, sendo tratado 

neste trabalho de modo indiferenciado com estes. 

De referir que embora exista esta categorização, alguns HC são mais especializados em 

determinadas valências que outros, acabando por funcionar na pratica como hospitais especializados 

de referência. 

Outro ponto importante é a agregação existente entre hospitais de níveis distintos. Estes constituem 

os chamados centros hospitalares, definidos como junção de dois ou mais hospitais sob uma 

administração comum, de modo potenciar a realização de economias de escala e permitir uma 

gestão mais eficiente dos recursos, apostando na complementaridade dos serviços prestados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Continuum de Saúde - Estrutura de Cuidados de Saúde Secundários  

Como se pode ver pela figura 5.5, embora os Hospitais prestem um grande número de serviços, 

estes podem ser agrupados em 6 categorias principais
98

: 

1. Consulta Externa: “Unidade organico-funcional de um hospital onde os doentes, com prévia 

marcação, são atendidos para observação, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento, 

assim como para pequenos tratamentos cirúrgicos ou exames similares”; 

2. Urgência: Responsável pelo atendimento de casos de emergência (situação clínica onde 

existe falência de uma ou mais funções vitais) ou de urgência (embora não exista a falência 

de funções verificada numa emergência, existe esse risco). Atualmente existem dois níveis 

de serviços de urgência, médico-cirúrgica e polivalente (este ultimo a funcionar como 

médico-cirúrgica na sua área de influência, e capaz de prestar serviços mais diferenciados 

numa zona mais alargada); 

3. Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Compreende todo o tipo de 

exames realizados com o intuito de ajudar o médico na elaboração do seu diagnóstico; 

                                                      

98
 Rocha, et al., 2007 

Fonte: Análise HQN
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4. Hospital de Dia: Serviço de um estabelecimento de saúde onde os doentes recebem, de 

forma programada, cuidados de saúde, permanecendo durante o dia sob vigilância, não 

requerendo estadia durante a noite; 

5. Bloco Operatório: “Unidade organico-funcional, constituída por um conjunto integrado de 

meios humanos, físicos e técnicos, destinada à prestação de tratamento cirúrgico ou 

realização de exames que requeiram elevado nível de assepsia e em anestesia geral”; 

6. Internamento: “Conjunto de serviços que prestam cuidados de saúde a indivíduos que, após 

serem admitidos ocupam cama (ou berço de neonatologia ou pediatria) para diagnóstico, 

tratamento ou cuidados paliativos, com permanência de pelo menos 24 horas”. 

Ao nível dos custos para o sistema, estes serviços apresentam os maiores custos de todo o Continuo 

de Saúde, na medida em que, para intervir, curar e devolver o indivíduo à comunidade local, são 

necessários equipamentos e mão-de-obra muito especializados, cujo custo se materializa em 

amortizações de equipamentos e salários. 

 

Cuidados Terciários 

Os Cuidados Terciários (figura 5.6) são o último nível de cuidados, para o qual há duas definições 

diferentes: 1) é o nível mais especializado do sistema de saúde, prestado num hospital por um 

especialista ou subespecialista, ou 2) é sinónimo de cuidados paliativos (visando neste caso dar 

resposta a problemas decorrentes de doença incurável e prolongada) ou continuados (visando 

reduzir a dependência de doentes internados, através da sua reabilitação, da adaptação do doente 

ao seu novo estado e da sua integração no meio social onde se vai inserir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Continuum de Saúde - estrutura de cuidados de saúde terciários, incluindo RNCC 

O envelhecimento populacional, o aumento da esperança média de vida e o crescendo de doenças 

crónicas levam a que este nível de cuidados assuma cada vez uma maior importância, com o 
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Fonte: Análise HQN
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objetivo de aliviar o nível de cuidados secundários, nomeadamente em internamentos de longa-

duração que não precisam do tipo de cuidados de saúde prestados nesse nível
99

.  

Estão, assim, a surgir novas necessidades de cuidados de saúde e de apoio social, que requerem 

respostas novas e diversificadas que venham a satisfazer o incremento esperado da procura por 

parte de pessoas idosas com dependência funcional, de doentes com patologia crónica múltipla e de 

pessoas com doença incurável em estado avançado e em fase final de vida. 

Tais respostas devem ser ajustadas aos diferentes grupos de pessoas em situação de dependência 

e aos diferentes momentos e circunstâncias da própria evolução das doenças e respetivo 

enquadramento social. Devem em simultâneo ser facilitadoras da autonomia e da participação dos 

destinatários e do reforço das capacidades e competências das famílias para lidar com essas 

situações, nomeadamente no que concerne à conciliação das obrigações da vida profissional com o 

acompanhamento e apoio familiar. 

Promover a funcionalidade, prevenindo, reduzindo e adiando as incapacidades, constitui uma das 

políticas sociais que mais pode contribuir para a qualidade de vida e para a consolidação de uma 

sociedade mais justa e solidária, na linha dos modelos do norte da Europa. 

A nível público, o Estado Português tem tentado instaurar políticas de saúde e de segurança social 

que permitam desenvolver ações mais próximas dos seniores em situação de dependência; investir 

no desenvolvimento de cuidados de longa duração, promovendo a distribuição equitativa das 

respostas a nível territorial; qualificar e humanizar a prestação de cuidados; potenciar os recursos 

locais, criando serviços comunitários de proximidade, e ajustar ou criar respostas adequadas à 

diversidade que caracteriza o envelhecimento individual e as alterações de funcionalidade destes 

indivíduos. 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados, em particular, veio instituir um novo modelo de 

intervenção, baseado num novo subnível de cuidados, intermédio entre os cuidados de base 

comunitária e os de internamento hospitalar.  

A intenção inicial pretendia dinamizar a implementação de unidades e de equipas de cuidados, 

financeiramente sustentáveis, dirigidas às pessoas em situação de dependência, com base numa 

tipologia de respostas adequadas, assentes em parcerias públicas, sociais e privadas. A 

dinamização destas unidades e equipas visa contribuir para a melhoria dos cuidados e apoio aos 

cidadãos com perda de funcionalidade, ou em situação de risco de a perder, através da prestação de 

serviços técnica e humanamente adequados que assentam numa rede de respostas (materializadas 

por camas) de cuidados continuados integrados, em interligação com as redes nacionais de saúde e 

de segurança social. 

No entanto, este modelo que se idealizou, com uma natureza preventiva, recuperadora e paliativa foi, 

de facto inovadora, mas não conseguiu, até ao momento, dar a resposta pretendida, por falta de 

recursos ou por necessidade de ajuste do modelo idealizado, mas também porque os fatores 

demográficos, nomeadamente os relacionados com o envelhecimento da população estão a 

agudizar-se mais rapidamente que o previsto, e as necessidades são, efetivamente, maiores que as 

respostas possíveis. Neste sentido, as comunidades locais, quer através de instituições pertencentes 

à “Economia Social” (IPSS, Misericórdias, outras) quer de entidades privadas (2º setor) têm 

procurado dar resposta e colmatar as insuficiências do Estado e da RNCC.  

                                                      

99
 Como reflexo desta preocupação, refira-se o diploma que cria a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados - 

Decreto-Lei número 101/2006, 2006, a qual se propõe regular, para o ambiente público as regras de ocupação de camas de 

longa-duração. 
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É nesse âmbito que outros tipos de serviços, como Residências Assistidas orientadas para “Vida 

Independente” ou “Vida Dependente”, ou outras, especializadas em “Memory Care” (doenças da 

memória como Alzheimer, Parkinson, etc.), Cuidados Domiciliários ou Cuidados Paliativos, surgem, 

impulsionados, na maior parte dos casos, por operadores privados, com e sem fins lucrativos (ex: 

IPSS, etc.) 

A ligação de Serviços de Reabilitação, tendo em vista a “devolução” do indivíduo à comunidade local 

ou ao seu domicílio, ou o aparecimento de outras instituições, como Centros de Dia e de Noite, são 

exemplos de intervenção social que têm vindo a ser desenvolvidos nos últimos anos no nosso país. 

Os pontos de entrada no sistema neste nível de cuidados podem ser vários, dependendo do estado 

de saúde / dependência do indivíduo e das possibilidades / rendimento de que dispõe. Uma vez 

passado o já citado “nível intermédio” (ver figura 5.6) da RNCC (porque o doente foi recuperado, e 

devolvido ao seu domicílio ou porque não houve a capacidade para absorver o seu caso), e 

assumindo que o indivíduo tem domicílio, este pode optar por frequentar Centros de Dia, entrar em 

Instituições de Vida Independente, ou em Residências Assistidas.  

Quando o paciente está ainda em recuperação e convalescença, e não tem condições de efetuar 

este processo em casa, pode ser integrado “Unidades de Cuidados Continuados de curta, média e 

longa duração”, (“Nursing Homes”). 

A última fase deste nível de cuidados corresponde aos Cuidados Paliativos, os quais poderão ser 

assegurados em ambiente público (voltando ao Hospital) ou através de operadores privados de Vida 

Sénior (com e sem fins lucrativos) preparados para oferecer resposta a este tipo de situação.  

Os custos dos diferentes serviços para o sistema variam, nesta fase, entre os custos moderados de 

uma solução como a dos Cuidados Continuados / Reabilitação até aos elevadíssimos custos de 

soluções como os Cuidados Paliativos. 

Nesta fase, à medida que a idade avança, a insuficiência da comparticipação pública e a inexistência 

de subsistemas de previdência privados (p.ex. Seguros de Saúde) para este público e estas 

respostas em Portugal, torna difícil a decisão puramente motivada por fatores sociais, muitas vezes 

remetendo-a para o fator económico ou de dependência. 
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5.4. Estratégia e posicionamento seguidos pelos Principais Operadores Nacionais e 

Internacionais 

Os principais operadores nacionais e internacionais têm atividades em duas componentes principais 

da Cadeia de Valor:  

1) Operação (Independent Living, Assisted Living, Memory Care e Nursing Homes); e  

2) Financiadores/Construtores/Gestores de Facilidades e infraestruturas (habitualmente REITs ou 

Construtoras). 

Segundo o Observatório da Economia Social em Portugal (OBESP), “A Economia Social oferece 

bens ou serviços que correspondam a necessidades sentidas pelos indivíduos a que se destinam, 

independentemente da sua rentabilidade económica intrínseca, procurando que essa oferta seja 

efetuada otimizando a relação qualidade/ preço.”. Refere ainda a mesma definição que “Estas duas 

últimas questões (conformidade com as necessidades e relação qualidade/preço) são tão 

importantes quanto a procura sistemática de um excedente operativo, dentro de um quadro de 

desenvolvimento sustentável”. 

No âmbito do presente estudo foi neste contexto que se verificou a necessidade de conhecer a 

estratégia e posicionamento de diferentes operadores na cadeia de valor da Vida Sénior (tanto do 3º 

como do 2º setor) que pudessem constituir referências para as instituições da economia social do 

Alto Alentejo. O objetivo destas instituições do terceiro setor é, e continuará a ser, oferecer os 

serviços necessários à sua população, de uma forma cada vez mais eficiente e qualificada, apesar 

das condicionantes do atual momento económico e social, com fortes limitações de recursos 

disponíveis e da crescente pressão demográfica, o que constitui um enorme desafio para as 

entidades que operam neste setor. 

A observação destas boas práticas a nível nacional e internacional pela equipa de projeto permitiu 

conhecer, comparar
100

 e reunir informação que pode inspirar a alteração das práticas das entidades 

da Economia Social do Alto Alentejo, através da adaptação de alguns dos melhores exemplos do 

setor a nível internacional, contribuindo para a dinamização, reconversão, sustentabilidade e 

excelência deste setor na região. 

Como resultado da observação e recolha de informação sobre estas referências, é de seguida 

apresentada uma caracterização das estratégias adotadas pelos principais Operadores Nacionais e 

Internacionais dos EUA, Europa do Norte e Portugal. 

 

5.4.1. Portugal 

5.4.1.1. Caracterização do setor da Vida Sénior e Saúde em Portugal 
101

 

Fruto das transformações demográficas que também a sociedade portuguesa sofreu nas últimas 

décadas (nomeadamente o aumento da esperança média de vida, alteração da dimensão do 

                                                      

100
 E, de certa forma, comparar as mesmas com aquelas já existentes no Alto Alentejo, embora sem dados mais profundos 

destas últimas. A este respeito – falta de informação mais aprofundada – refira-se que a equipa de projeto visitou algumas 

Instituições do Terceiro Sector do Alto Alentejo. 
101

 Fonte: Estudo de Avaliação dos Seniores em Portugal, Cedru, 2008; Nota: Os operadores são apresentados sem nenhum 

critério de importância ou dimensão 
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agregado familiar e outras alterações demográficas), novas necessidades emergiram ao nível dos 

equipamentos sociais, originando a necessidade de adaptação da oferta à procura. 

Consequentemente o aparecimento de novas formas de intervenção em serviços sociais, de saúde 

ou educação tem assumido particular relevância, de forma a salvaguardar a qualidade de vida dos 

cidadãos, em particular dos mais seniores. Neste sentido, a diversificação de equipamentos e de 

respostas sociais tornou-se mais importante, não só através do papel ativo das entidades públicas, 

mas também (como resultado da insuficiente e lenta resposta do Estado à pressão da procura), da 

própria iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos. 

O Século XX trouxe novos direitos e novas preocupações sociais para com a população em geral, 

nomeadamente para os mais idosos, expressa através de uma nova política para os Seniores, 

inserida na Constituição de 1976, onde se iniciou uma nova fase de investimento em entidades, 

equipamentos e serviços sociais para este segmento da população. A mudança mais visível entre 

1976 e 1985 deu-se quando Portugal adere à CEE, na transformação dos “Asilos” em “Lares de 3ª 

Idade”, sendo a política de apoio aos idosos nas suas habitações igualmente introduzida nesta altura, 

nomeadamente através da criação dos Centros de Dia (que mantinham ocupados os Seniores 

durante o dia, regressando às suas casas no período noturno), de Serviços Domiciliários e Centros 

de Convívio. As primeiras respostas para este segmento apontavam, sobretudo, para a 

Institucionalização, mas a partir desse momento o principal objetivo passou a ser a manutenção dos 

utentes nas suas casas, no seu ambiente quotidiano normal. 

Apesar do papel chave da família, a oferta de serviços de Vida Sénior tem crescido nos últimos anos 

em Portugal (figura 5.7.), sendo que está disponível uma grande diversidade de tipologia dos 

mesmos, nas áreas dos cuidados residenciais, domiciliários, centros de dia e centros de convívio: 
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Figura 5.7. Evolução do número de equipamentos sociais, no Continente, 2000-2013 (número de equipamentos registados)
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 http://www.cartasocial.pt/elem_quant1.php 
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Nas últimas três décadas o investimento em equipamento e formação de Recursos Humanos 

permitiu um importante crescimento do nível de cobertura dos equipamentos sociais, o que resulta de 

uma maior sensibilização em relação aos direitos sociais e também a uma troca de experiências no 

âmbito da União Europeia e da crescente importância do Estado como gerador de estímulo para o 

desenvolvimento de políticas e ações concertadas. 

O Número de Lares / Residências assistidas aumentou 57% entre 2000 e 2013 em Portugal, 

enquanto o número de Centros de Dia aumentou 25% e o número de equipamentos de Cuidados 

Domiciliários mais do que duplicou neste período, ilustrando a responsabilidade do Estado em 

verificar, financiar e desenvolver serviços e equipamentos sociais. 

Em Portugal, a oferta de cuidados e serviços no âmbito da Vida Sénior é dominada pelo sector da 

Economia Social – 3º setor (com cerca de 80% do mercado), no entanto o sector privado lucrativo (2º 

setor) tem registado um forte crescimento, sobretudo nas áreas mais densamente povoadas e com 

maior poder de compra (áreas metropolitanas de Lisboa e Porto). 

De acordo com a Lei de Bases da Economia Social integram a economia social as seguintes 

entidades, desde que abrangidas pelo ordenamento jurídico português: 

“a) As cooperativas; 

b) As associações mutualistas; 

c) As misericórdias; 

d) As fundações; 

e) As instituições particulares de solidariedade social não abrangidas pelas alíneas anteriores; 

f) As associações com fins altruísticos que atuem no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do 

desenvolvimento local; 

g) As entidades abrangidas pelos subsectores comunitário e autogestionário, integrados nos 

termos da Constituição no sector cooperativo e social; 

h) Outras entidades dotadas de personalidade jurídica, que respeitem os princípios orientadores 

da economia social previstos no artigo 5.º da presente lei e constem da base de dados da 

economia social.” 

 

Em Portugal a oferta é caracterizada por uma grande fragmentação no 3º setor e pela prevalência de 

operadores informais (apoio das famílias, com ou sem suporte), destacando-se, no entanto, o 

aparecimento, a partir de 2000, de operadores associados a grandes grupos económicos privados. 

Os operadores informais são a opção preferencial das famílias, dado que permitem à pessoa sénior 

permanecer em casa mais tempo, no seu ambiente e representam menos custos. Estes operadores 

têm cariz social e são prestados, regra geral, por pessoas do género feminino que acumulam estas 

com outras tarefas do âmbito doméstico. Os cuidados são, habitualmente, prestados de segunda a 

sexta-feira, mas podem ter inúmeras configurações dependendo de i) Rendimento da família, ii) Nível 

de dependência e iii) Domicílio. 

Os operadores formais são um subgrupo altamente fragmentado e dominado por operadores de 

pequena escala, tipicamente IPSS e Misericórdias e algumas instituições privadas (do 2º setor) que 

detém uma ou duas ERPI e, eventualmente disponibilizam ainda as respostas de Serviços de Apoio 

Domiciliário, Centros de Dia/Noite, Centros de Convívio, com maior concentração nas regiões 

densamente povoadas, normalmente cidades (em especial no setor privado lucrativo), não 

necessariamente apenas em Lisboa ou Porto, embora estando amplamente distribuídos por todo o 

país. 
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Na esfera da Economia Social o maior operador nacional é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

que detém 10 ERPI, 22 Centros de Dia (CD), 11 SAD e que para além da área de ação social e 

saúde atua em diversas áreas. 

Os Operadores de grande escala, que podem atuar em todo o território nacional, são operadores 

normalmente ligados a grandes grupos económicos que começaram por prestar Serviços de Apoio 

Domiciliário e evoluíram para um conceito mais abrangente de oferta, sobretudo a partir do ano 2000.  

Em Portugal existem apenas 3 grandes operadores privados de grande escala (à dimensão do nosso 

mercado): 

1. Grupo Luz Saúde 

2. Grupo José de Mello Residências e Serviços 

3. Grupo Residências Montepio 

Estes grupos económicos, constituintes do sector privado lucrativo (2º setor), têm, habitualmente, 

outro tipo de recursos que a generalidade das Instituições da Economia Social (nomeadamente as do 

Alto Alentejo), não dispõe. Se por um lado é verdadeira a afirmação anterior, não é menos verdadeira 

que a mesma poderia indicar que a preocupação destes grupos económicos com a eficiência é 

subvertida pela existência de recursos mais abundantes (aparentemente “infinitos”), os quais 

poderiam colocar alguma dúvida quanto à intenção de realizar tarefas operacionais de forma 

racional, sem descuidar a conformidade com as necessidades e a relação qualidade/custo das 

mesmas, mas tal não é assim. Estes grupos económicos, por estarem precisamente submetidos a 

um ânimo de (maximização) de benefício económico têm enorme preocupação com temas do foro da 

eficiência. A Qualidade, por seu turno, não diminui com a tentativa de diminuição da alocação de 

recursos a essas mesmas tarefas, porquanto a competitividade do mercado – traduzido na feroz 

concorrência que enfrentam estas organizações – assim os obriga.  

É nesta perspetiva de equilíbrio entre a extrema racionalização de recursos e a contínua melhoria da 

qualidade do serviço, numa constante reinvenção por fazer mais e melhor com menos, que a equipa 

de projeto se focou na análise destes operadores, com o intuito de poder partilhar estes casos com 

as Instituições da Economia Social do Alto Alentejo.  

 

5.4.1.1.1. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

 

 

 

 

 

Como referido o maior operador nacional no âmbito do 3º setor é a Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa, fundada em 1498 que é uma instituição de referência na sociedade portuguesa que tem 

como missão “a melhoria do bem-estar da pessoa no seu todo, prioritariamente dos mais 

desfavorecidos e fragilizados”. 

Embora mantendo-se fiel à sua missão original, al longo do tempo a sua atividade cresceu e 

expandiu-se ao longo dos séculos, procurando novas respostas sociais, de forma pioneira, 

desenvolvendo atualmente, para além da Ação Social, um importante trabalho nas áreas da Saúde, 

Educação e Ensino, Cultura, Inovação e iniciativas no âmbito da Economia Social.  

Para obter receitas que revertam para as causas que apoia, valoriza e arrenda o seu extenso 

Património, grande parte do qual resultante de Benemerências. 
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Na área da Vida Sénior detém e opera 10 ERPI, 22 Centros de Dia (CD), 11 SAD, vocacionados 

essencialmente para idosos mais carenciados e de menores recursos, numa lógica assistencialista. 

Na área da ação social a intervenção da SCML destina-se sobretudo aos cidadãos mais 

desprotegidos residentes na cidade de Lisboa, tendo como grupos-alvo para além dos idosos, 

crianças e jovens, adultos, famílias, comunidades étnicas e outros públicos vulneráveis. 

 

Disponibiliza diferentes respostas sociais para estes diferentes públicos, para além da população 

idosa: 

 

 INFÂNCIA E JUVENTUDE: Creche; Creche Familiar; Jardim-de-infância (Estabelecimento 

de Educação Pré-escolar); Animação Socioeducativa 

 CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO: Acolhimento Familiar; Centro de Acolhimento e 

Observação Temporário (CAOT); Lar de Infância e Juventude (LIJ); Residência de 

Autonomização; Equipa de Apoio Técnico ao Tribunal de Lisboa (EATTL); Equipas de 

Apoio a Famílias; Projeto "Pé ante Pé" 

 ADOÇÃO: Serviço de Adoção  

 RESPOSTAS SOCIAIS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA: Lar 

Residencial; Centro de Atividades Ocupacionais; Reabilitação - Apoio Ambulatório; 

Intervenção precoce; Reabilitação de Pessoas Cegas ou com baixa visão; 

 APOIO À INSERÇÃO E BEM-ESTAR: Acolhimento Diurno e Vigilância Terapêutica; 

Centro de Santa Maria Madalena; Acompanhamento e Vigilância Terapêutica; 

Acompanhamento na Adesão Terapêutica; Toma Observada; Centro de Dia; 

Apartamentos Terapeuticamente Assistidos; Apoio Domiciliário; Apoio Residencial; 

Residência de Santa Rita de Cássia; Residência Madre Teresa de Calcutá; 

 EMERGÊNCIA E APOIO À INSERÇÃO (Pessoas sem-abrigo ou com domicílio instável): 

Atendimento de Emergência Social; Centro de Apoio Social; Ateliê Terapêutico e 

Ocupacional; Centro de Acolhimento Noturno; Refeitório/Cantina Social; Gabinete Médico 

e de Enfermagem; Serviços de Balneário e Rouparia; Prestação de Serviços à 

Comunidade; Casa de apoio a mulheres vítimas de violência; Casa de Transição; 

 EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Centro de 

Educação, Formação e Certificação (CEFC); Centro de Formação Profissional da Aldeia 

de Santa Isabel. 

 

Para além da extensa intervenção nestes domínios a SCML tem uma intensa atividade cultural, 

apoiando e promovendo diversas iniciativas em diferentes domínios culturais. 

No âmbito da sua atividade cultural, para além do Museu de arte sacra portuguesas de S.Roque 

destaca-se ainda o Ciclo de Música em São Roque, o arquivo histórico e a biblioteca. 

 

Na área da Vida Sénior para além das respostas sociais a SCML tem procurado estar envolvida em 

atividades inovadoras e em temáticas fundamentais que afetam a população idosa. Disso é exemplo 

a iniciativa do “Café Memória”, da responsabilidade da Sonae Sierra e da Alzheimer Portugal, a que 

a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa se juntou em fevereiro de 2014 e que consistem em pontos 

de encontro para pessoas com problemas de memória, com ou sem diagnóstico, respetivos 

familiares e cuidadores, cujos objetivos são a partilha de experiências e o suporte mútuo, 

contribuindo, assim, para melhorar a qualidade de vida e reduzir o isolamento social. 

 

Também em 2013 foi criado o Gabinete de Neurociências na SCML para promover e dinamizar a 

Investigação científica nacional, multidisciplinar, na área das neurociências, com particular enfoque 

em duas grandes áreas de preocupação da SCML: As lesões vertebro-medulares, e as doenças 

neuro degenerativas associadas ao envelhecimento (como o Parkinson e a Doença de Alzheimer). 

http://www.scml.pt/pt-PT/27tmsr/
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Neste sentido foram criados os Prémios Santa Casa Neurociências – “Prémio Melo e Castro” e 

“Prémio Mantero Belard” e o lançamento da 1ª edição dos mesmos. Estes prémios destinam-se aos 

melhores projetos de investigação desenvolvidos em território nacional, na área das lesões vertebro-

medulares, como paralisias e tetraplegias, e sobre doenças neuro degenerativas associadas ao 

envelhecimento, como a de Parkinson e a de Alzheimer. 

 

Na SCML trabalham cerca de 5000 colaboradores, organizados de acordo com o organograma 

constante da Figura 5.8. 

 

 
 

Figura 5.8 - Organograma da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

 

Na área da Saúde a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem intervenção quer na vertente 

preventiva, quer na vertente curativa e de reabilitação, dispondo de sete unidades de saúde e três 

extensões de saúde dispersas pela cidade de Lisboa, de duas unidades móveis, de um programa 

vocacionado para os jovens, de dois hospitais - Hospital Ortopédico de Sant'Ana e Centro de 

Medicina de Reabilitação do Alcoitão e de uma Escola Superior de Saúde. 

 

5.4.1.1.2. Grupo Luz Saúde 

 

O Grupo Espírito Santo Saúde é agora denominado Grupo Luz Saúde, após a compra pela 

Fidelidade que se tornou o maior acionista da Espírito Santo Saúde na OPA realizada a 15 de 

Outubro de 2014. O grupo Luz Saúde quer ser um operador de referência no mercado português de 

prestação de cuidados de saúde e as suas principais linhas estratégicas são: 
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 Criação de uma rede integrada de prestação de cuidados de saúde que incorpora unidades 

hospitalares, clínicas ambulatórias e hospitais residenciais; 

 Desenvolvimento de oferta residencial especialmente vocacionada para a população sénior 

(residências sénior com serviços); 

 Estabelecimento de “Parcerias” com o sector público e instituições não lucrativas, 

nomeadamente para a conceção, construção e gestão de hospitais. 

 

O Grupo Luz Saúde dispõe já hoje de um Modelo Organizativo muito interessante (figura 5.9.), num 

mix que atravessa o Continuum de Saúde e o âmbito Público e Privado: 

 

 

Figura 5.9. Equipamentos por tipo de atividade do Grupo Luz Saúde 

O Grupo Luz Saúde foi um dos primeiros operadores a conceber a sua operação na área da Vida 

Sénior em Portugal, tendo sido constituída em 2000 com o objetivo de constituir uma rede integrada 

com unidades hospitalares, clínicas ambulatórias e hospitais residenciais, além de residências 

sénior. O Grupo Luz Saúde não opera na área dos Cuidados Domiciliários nem da Teleassistência. 

 

 

Figura 5.10. Aspeto geral da envolvente e receção das Casas da Cidade (Visita equipa de projeto) 

 

 

Casas da Cidade. 
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A unidade “Casas da Cidade” (figura 5.10.) dispõe, na sua vertente residencial, de 115 unidades 

(apartamentos), com várias tipologias, de T0 a T2, todos com kitchenette completa. Na sua vertente 

assistencial, de apoio ao Hospital da Luz, as Casas da Cidade contam com aproximadamente 50 

camas especializadas em cuidados de média duração e reabilitação. Os serviços incluídos nesta 

última vertente incluem Cuidados pós-agudos, Cuidados continuados, Cuidados Paliativos e 

Cuidados de Medicina Física e de Reabilitação com Terapia Ocupacional. No entanto, o conceito 

operacional das “Casas da Cidade” está a sofrer uma reestruturação na medida em que, mercê do 

aumento da procura, o apoio a utentes com doenças do foro psicológico e de memória (Parkinson, 

Alzheimer e outras Demências) está a assumir uma importância crescente, em detrimento de outros 

tipos de cuidados também importantes e procurados, mas com menos margem financeira e com um 

quadro clínico mais fácil de gerir na unidade hospitalar. Ainda assim, é por vezes a própria estrutura 

operativa do Hospital que identifica a necessidade de serviços deste tipo (psicológicos e memória), 

pelo que a Administração do Grupo decidiu transformar alguns apartamentos em uma unidade de 

Memory Care (Unidade de Estimulação Funcional e da Memória), abandonando aí o anterior 

conceito, porventura “mais simples” (ou de tratamentos porventura “menos complexos”), da 

tradicional Unidade de Cuidados Continuados de Média Duração. 

Principais Caracteristicas e Serviços disponíveis na unidade das Casas da Cidade: 

 115 Apartamentos de diversas tipologias (T0, T2 e T2); 

 Vocacionadas para pessoas independentes com 65 ou mais anos de idade 

 Parte de um Complexo Integrado de Saúde, reunindo três estruturas no mesmo campus: um 

Hospital de agudos, ligado a um Hospital Residencial e a um Condomínio Residencial Sénior 

 Áreas comuns de apoio e lazer, diversos serviços de hotelaria, apoio e serviços de saúde, 

localização junto ao Hospital da Luz, proximidade de uma área comercial (Centro Comercial 

Colombo) e de um importante terminal de transportes públicos (Metro e Autocarros). 

A Unidade de Estimulação Funcional e da Memória é uma solução residencial dirigida e adaptada a 

pessoas com demência, mas sem necessidades clínicas permanentes e/ ou diferenciadas. Esta 

unidade oferece apoio residencial, de cuidados de apoio às atividades de vida diária e apoio 

especializado de neuroestimulação. 

Preçário das Casas da Cidade
103

 

As residências foram idealizadas para uma população, em média, mais jovem que aquela que a 

ocupa. No entanto, o mercado, devido à componente cultural e provavelmente também devido ao 

sistema de preços não têm aderido na proporção idealizada / projetada. Apesar de o sistema de 

preços e quotas/joias de entrada ser idealizado em função da idade, é possível estimar preços 

médios, os quais rondam, neste momento, €2.000/mês. Este preço médio, que representa o custo de 

um quarto individual, inclui algumas Atividades de Vida Diária (AVDs). Em termos médios, 

dependendo do nível de AVDs, um quarto individual custaria entre €2.000 e €4.000 por mês, (com 

exceção de medicamentos e fraldas). Ainda em termos médios, um cliente paga, por mês, de 

serviços extra, cerca de €220-€230/mês, dos quais €150 são relativos a medicamentos.  

A unidade “Casas da Cidade” dispõe de duas modalidades, o “DUV” (“Direito de Utilização Vitalícia”) 

e o “DUT” (“Direito de Utilização Temporária”): 
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Modalidade Pagamento
104

  
Direito de Utilização Vitalícia 
(“DUV”)

105
 

Valor de admissão 
+ 

Mensalidade de Utilização 

 Para> = 65 anos 
 Valor admissão varia de acordo com a 
idade (calculado por tabelas atuariais) 
 Vocacionado para estadias de longa 
duração 

Direito de Utilização Temporária 
(“DUT”) 

Apenas a Mensalidade de Utilização  Vocacionado para> = 65 anos 
 Vocacionado para estadias de curta 
duração ou para quem prefere apenas 
mensalidades 

Tabela 5.1 - Modalidades de preço das “Casas da Cidade” 

O Conceito de DUV é um conceito “importado” de outros mercados, mais evoluídos e maduros no 

setor da Vida Sénior e culturalmente diferentes, embora pouco comuns (e aceites) no nosso país. 

Este facto é tanto ou mais verdade na medida em que o “DUV” pressupõe um pagamento inicial, 

mais elevado quanto mais novo for o cliente, uma vez que se baseia na estimativa de vida do cliente 

à entrada (os cálculos são realizados através de tabelas atuariais, utilizadas na indústria dos seguros 

de vida, que normalmente são tabelas “defensivas” para os operadores, isto é, são tabelas “suíças” 

ou “escandinavas”, as quais pressupõem esperanças de vida maiores, logo pagamentos iniciais 

maiores).  

Esta condicionante resulta difícil de entender quer pelo Sénior ou “quase-Sénior” que, estando 

perfeitamente independente (e podendo escolher por si próprio o seu futuro), se vê confrontado com 

um desembolso inicial elevado, quer pelo Sénior que, já não podendo escolher por si próprio fruto da 

sua condição dependente, está à “mercê” de familiares ou amigos para escolher/decidir sobre o seu 

futuro, numa residência deste tipo. Embora naturalmente o Sénior que se apresente nessas 

condições esteja já numa idade mais avançada, e por isso o DUV seja, em teoria, menor, o facto de 

serem os familiares a decidir complica, e muito, o processo de venda. Acresce a esta dificuldade o 

facto de que tipicamente, nesta condição (idade Sénior, dependente, escolha por familiares), é 

frequente existirem conflitos de interesse a propósito do património da pessoa Sénior: Se por um 

lado é o património do Sénior que pode permitir a entrada na unidade sob este regime do “DUV”, por 

outro, os familiares sentem uma delapidação do mesmo, o que obviamente poderá interferir com 

expectativas futuras de herança. 

 Direito de Utilização 
Vitalícia (“DUV”) 

Mensalidade 

Valor de Admissão A aquisição de um “DUV” 
confere ao seu titular um 
direito de utilização vitalícia 
da unidade habitacional, 
por si e pelo cônjuge 

• Refeições diárias explicitadas em menu (de acordo 
com o pacote pretendido) 

• Utilização dos espaços comuns e respetivos 
equipamentos interiores e exteriores 

• Limpeza, higiene e conforto dos espaços interiores 
e exteriores 

• Lavagem de roupa do apartamento e roupa interior 
pessoal 

• 1 Consulta médica de rotina (mensal) 
• Suporte de rotina de enfermagem 
• Suporte permanente de assistentes especializados 
• Serviços de segurança permanentes, receção e 

telefonista 
Opções 1 Lugar de estacionamento 

coberto 
Mobiliário padrão para 
várias tipologias 

• Mensalidade de lugar de estacionamento 
• Room Service 

• Pacote AVDs (apoio nas atividades de vida diária) 

Tabela 5.2 - Definições 
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 Existem diversos pagamentos opcionais (p.ex. lugar de estacionamento coberto, mobiliário padrão do empreendimento, e 

outros serviços extra não incluídos na mensalidade) 
105

 O “DUV” confere ao seu titular o direito à utilização vitalícia da unidade habitacional por si e pelo cônjuge.   
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Embora a ideia inicial era que o DUV esteja vocacionado para estadias de longa duração e o DUT 

esteja vocacionado para estadias de curta duração
106

 ou para quem prefere pagar apenas 

mensalidades, dadas as condições de mercado atuais, e a dificuldade em vender os “DUV”s, as 

“Casas da Cidade” estão a apostar quase unicamente na venda dos “DUT”s, mesmo para estadias 

de longa duração. 

 Diária Mensalidade 

Quarto Individual €120 €3.600 
Quarto Individual com WC 
partilhado 

€115 €3.450 

Quarto Duplo €100 €3.000 
Tabela 5.3 - O preço da Unidade de Estimulação Funcional e da Memória em detalhe: 

 

Casa dos Leões. 

Em 2003 a Casa dos Leões (figura 5.11.) foi a primeira unidade de Vida Sénior a ser integrada no 

então Grupo Espirito Santo Saúde. A “Casa dos Leões” é uma adaptação de um projeto inicial de um 

outro Grupo (1997-1999), entretanto adquirido em 2000 pelo Grupo Luz Saúde. O projeto inicial 

contemplava uma casa antiga com terrenos comuns. A partir da entrada do Grupo Luz Saúde, em 

2000, foram construídas, para além da “casa-mãe”, dois blocos adicionais, tendo a unidade entrado 

em funcionamento em Fevereiro de 2003. A “Casa dos Leões” transformou recentemente uma ala 

em Unidade de Reabilitação e Memória e Demência numa tentativa de oferecer ao mercado o que o 

mercado procura ultimamente: maior grau de dependência, sobretudo daquela relacionada com 

doenças do foro neurológico. Através de projeções e análise da procura, verificaram que uma 

unidade deste tipo teria uma ocupação perto de 100% em vez dos tradicionais cerca de 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 - Aspeto geral da Casa dos Leões 
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 Estadia temporárias associadas às férias (acontece muito na altura do Verão) 
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Principais Características e Serviços disponíveis na unidade da Casa dos Leões: 

 27 Apartamentos T1 + 30 apartamentos T0; 

 Destinado a pessoas a partir dos 65 anos de idade, incorpora unidades habitacionais 

associadas a um conjunto de serviços de apoio e lazer; 

 Alimentação, limpeza, lavandaria, receção, segurança e serviços médicos e de enfermagem 

de rotina; 

 Áreas comuns e de lazer (salas de estar, salas de jantar, de música e jogos, biblioteca, 

bar/cafetaria, ginásio, cabeleireiro, jardins exteriores e interiores e ainda estacionamento). 

Preçário da Casa dos Leões
107

 

Há duas modalidades para utilização da Comunidade; DUV (Direito de Utilização Vitalícia) e DUT 

(Direito de Utilização Temporária). A aquisição de um “DUV” confere ao seu titular um direito à 

utilização vitalícia da unidade habitacional, por si e pelo cônjuge. Os preços para DUT variam entre 

€2.068 - €2.932 para o primeiro residente, mais €768 – €952 para o segundo residente por mês. 

O Preçário para DUT com apoio (situações de dependência física) varia entre €2.000 - €3.619 por 

pessoa consoante o nível de cuidados e o tipo de quarto (partilhado ou Individual). 

 

5.4.1.1.3. Grupo José de Mello Residências e Serviços 

 

A José de Mello Residências e Serviços (“JMRS”) (figura 5.12.) é uma sociedade participada em 70% 

pela José de Mello Saúde (por sua vez detida pelo Grupo José de Mello
108

) e em 30% pela 

Associação Nacional de Farmácias e centra a sua atividade no desenvolvimento de soluções 

residenciais e domiciliárias para a terceira idade. 

A empresa dispõe, atualmente, de duas unidades residenciais designadas por Residências 

Assistidas (Domus Vida) e desenvolve a atividade de prestação de Serviços Domiciliários (Domus 

Care). As Residências Assistidas Domus Vida estão localizadas em Lisboa (Junqueira) e Parede e a 

Domus Care - Cuidados Domiciliários abrange as áreas da Grande Lisboa e do Grande Porto. 

A José de Mello Residências e Serviços (JMRS) está presente no mercado português desde 2000, 

onde começou a operar através dos Cuidados Domiciliários, evoluindo em 2004 para um modelo 

integrado com Residências Assistidas (“vida dependente”) e Condomínios Residenciais (“vida 

independente”). 
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 2014 

108
 http://www.josedemello.pt/gjm_emp_00.asp?lang=pt&empresa=2 
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O modelo de negócio pressupunha uma forte componente imobiliária, tendo-se associado ao Fundo 

Imobiliário ImoSocial da Selecta
109

 apostando numa rápida recuperação de parte do investimento 

com a venda de Direitos de Utilização Vitalícios (“DUV”s) na componente de Vida Independente. 

A JMRS construiu de raiz dois complexos Junqueira e Parque das Nações, os quais pretendiam ser 

aproximações ao modelo Americano de ”CCRC” (Continuing Care Retirement Communities), 

oferecendo um contínuo de serviços desde a vida independente até à vida dependente (com 

diferentes graus de assistência baseada em necessidades de “Atividades de Vida Diária) ”, por sua 

vez integrados numa rede de cuidados de saúde privados (Grupo Saúde Cuf, do Grupo José de 

Mello Saúde/Grupo José de Mello). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 -Aspeto geral da Residência Domus Vida Junqueira 

A Domus Vida Parede foi a terceira unidade da JMRS a entrar em funcionamento (depois da Domus 

Vida Junqueira e da Domus Vida Parque das Nações, esta última entretanto trespassada à 

Residências Montepio) e goza de uma localização muito privilegiada na “linha do Estoril”, ocupando 

um terreno na Parede junto à primeira linha de mar. A zona é conhecida pelas suas propriedades 

terapêuticas, nomeadamente devido aos elevados índices de iodo da zona e está especialmente 

indicada em casos de recuperações cirúrgicas decorrentes de intervenções do foro ortopédico. Como 

curiosidade, note-se que a unidade se situa muito perto do Hospital Ortopédico de Sant’Ana embora 

não goze de nenhuma vantagem nesse facto, maioritariamente devido ao facto de um pertencer à 

órbita totalmente privada e o outro (Hospital de Sant’Ana) à órbita totalmente pública. 
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 A Selecta é uma Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário especializada participado pelo Grupo José de 

Mello 
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A JMRS chegou a dispor de 5 unidades (3 Residências Assistidas - Junqueira (2004), Parque das 

Nações (2005) e Parede 2006) e dois Condomínios Residenciais – Junqueira (2004) e Parque das 

Nações (2005), mas hoje em dia dispõe apenas de duas Residências Assistidas, na Junqueira e na 

Parede. 

Este modelo não teve o êxito esperado devido a vários factos, nomeadamente devido ao elevado 

custo de construção e à lenta ocupação da componente de Vida Independente (conceito de difícil 

assimilação cultural em Portugal), o que não permitiu financiar quer os custos financeiros exigidos 

pelo FII Selecta, quer a tesouraria e a componente operacional na fase de enchimento. Este facto 

obrigou a uma restruturação da empresa, que abandonou a comercialização dos Condomínios 

Residenciais (baseados numa fortíssima componente imobiliária e refém de altos juros) em 2010. 

As Unidades Domus da JMRS estão preparadas para receber clientes com vários tipos de 

dependência, desde as dependências ligeiras até àquelas que necessitam de maior apoio, 

inclusivamente apoio a Parkinson, Alzheimer e outras demências. As Unidades da José de Mello 

Residências e Serviços estão igualmente preparadas para receber clientes absolutamente 

independentes, embora com a saída da empresa do modelo de Condomínio Residencial puro, o seu 

esforço comercial se tenha enfocado maioritariamente na Residência Assistida e, naturalmente, 

naqueles clientes que sofrem de algum tipo de dependência. A JMRS é um operador 100% privado e 

não tem acordos com a Segurança Social, nem faz parte da RNCC (Rede Nacional de Cuidados 

Continuados). 

 Estadias Permanentes Estadias Temporárias 

Conceito Estadias de Longa Duração com apoio 

de enfermagem e segurança 24 horas 

Estadias de Curta Duração com o 

formato de programas específicos de 

reabilitação ou não 

Principais Serviços Associados Enfermagem permanente Reabilitação Ortopédica 

 Acompanhamento médico Reabilitação pós-cirúrgica 

 Fisioterapia Reabilitação Neurológica 

 Gabinete de Estimulação Cognitiva Reabilitação Geriátrica 

 Supervisão e administração de 

medicamentos 

Estadias para férias de Verão, Natal ou 

Páscoa 

  Estadias de curta duração 

Tabela 5.4 - Definições 

 

Principais Serviços disponíveis nas Residências Assistidas: 

 Serviços 

Básicos Suites privadas (individuais e duplas – utilização individual ou 

casal) 

 Plano Individual de Cuidados 

 Dietas alimentares adaptadas (cozinha interna) 

 Sala Multiusos 

 Lavandaria 

 Ligações hospitalares – protocolo com hospitais CUF e 

clínicas CUF 

 Serviço Domus Care 

 Sala de jantar para eventos  

 Capela 

 Consultas médicas por médicos MGF 

 Enfermagem permanente 

 Supervisão e administração de medicamentos 

 Serviço de farmácia 

 Assistentes de geriatria com formação específica 

 Gabinete de Estimulação Cognitiva 
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 Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Terapia de Fala 

Adicionais (atividades incluídas no pacote básico) Ateliers de música 

 Ateliers de trabalhos manuais 

 Literatura 

 História 

 Culinária 

 Jogos 

 Festas temáticas 

 Passeios culturais no exterior: cinema, teatro, exposições 

 Horários de visitas sem restrições 

 Atividades de ginásio 

Segurança Sistema de chamada de emergência 

 Receção e vigilância 24h 

 Suites sem barreiras arquitetónicas e com pavimento 

antiderrapante 

 Sistema de controlo de entrada e saída de pessoas 

 Sistemas de emergência automáticos 

 Abertura de portas de suites com sistema facilitador 

 Corredores amplos e iluminados, corrimão nos corredores 

 Transporte próprio adaptado 

 Cabeleireiro/barbeiro 

Adicionais (não incluídos no pacote básico) Fisioterapia 

 Hidroterapia (Parede) 

  

Tabela 5.5 - Definições 

O objetivo das Residências Domus é fomentar a autonomia e a independência dos residentes, 

através do respeito pela sua privacidade e o fomento da “Vida Ativa”. Desta forma, os Recursos 

Humanos, a estrutura e o modelo de funcionamento das Residências Domus preconizam o contacto 

do residente com a sua família, bem como o desenvolvimento de inúmeras atividades, todas 

incluídas no pacote de preço-base. Um típico dia de um residente seria, por exemplo, começar o seu 

dia com uma sessão de ginástica, um passeio pelo jardim, convidar a família para almoçar, ler um 

livro na biblioteca e gozar da companhia dos restantes residentes. No entanto, se assim o desejar, 

tem toda a liberdade para se recolher para a privacidade da sua suite ou apartamento. 

 

Preçário das residências Domus. 

Os preços das mensalidades nas duas residências variam, para quartos duplos de uso duplo, entre 

€2.280 (quarto com vista terra – Domus Vida Parede) e €2.690 Euros (quarto no 3 andar vista mar – 

Domus Vida Parede). Os preços da Residência Domus Vida Parede vão aumentando à medida em 

função do aumento do nº do piso, sendo a “vista mar” mais cara que a “vista terra”. Os preços da 

Residência Domus Vida Junqueira variam entre estes dois preços.  

Para os quartos duplos de uso individual, os preços variam entre €2.010 (vista terra – Domus Vida 

Parede) e €2.420 (quarto no 3 andar vista mar – Domus Vida Parede). 

Para todas as tipologias e situações existe uma caução obrigatória de um mês e os consumíveis de 

natureza assistencial e os medicamentos não estão incluídos nestes preços. No entanto, os preços 

atrás mencionados incluem AVDs. A este respeito, note-se que a JMRS passou de um modelo de 

preçário baseado num “pacote-base” mais AVDS cobradas à parte (adicionalmente) para um modelo 

“all-in”, em que todas as AVDs estão incluídas no preço final. 
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5.4.1.1.4 Grupo Residências Montepio 

 

O Grupo Residências Montepio (figura 5.13.) foi criado em 2005, em parceria com um Grupo 

Espanhol (Lusitana Sénior Vida) e inaugurou a sua primeira unidade em 2008. Dispõe atualmente de 

6 Residências Assistidas no Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Lisboa, Montijo e Parede que, 

juntas, somam 715 camas. Tem planos a curto prazo para abrir novas Residências na Parede e em 

Lisboa. As Residências Montepio operam também na área dos Cuidados Domiciliários e da 

Teleassistência e implementou e aplica em todas as suas unidades e serviços a Norma de Qualidade 

EN ISO 9001:2008 – “Sistema de Gestão da Qualidade para a prestação de serviços integrados de 

cuidados a pessoas de qualquer idade, quer em centros de caráter social e sanitário, quer mediante 

assistência domiciliária.” 

 

Figura 5.13 - Aspeto geral de uma unidade das Residências montepio, espaços comuns e um quarto 

As Residências Montepio importaram para Portugal um modelo baseado na experiência espanhola 

de Residências Assistidas, com unidades bem concebidas do ponto de vista arquitetónico, uma 

grande ênfase em qualidade e em protocolos de cuidados, mas, ainda assim, um modelo que fosse 

suportável do ponto de vista operacional. Talvez por isso, consiga apresentar preços um pouco mais 

acessíveis que os seus mais diretos concorrentes (embora se dirija ao segmento médio, médio/alto) 

e, com isto, apresentar taxas de ocupação mais interessantes, as quais rondam os 100% em todas 

as suas unidades. 

É, atualmente o operador privado de grande escala de referência em Portugal. 

As suas unidades do Parque das Nações, Parede e Porto são totalmente destinadas a clientes 

privados, mas existem outras unidades onde o modelo é misto, i.e., coexistem camas ligadas à Rede 

Nacional de Cuidados Continuados (RNCC) e outras destinadas a particulares (como é, por exemplo, 

o caso da unidade do Montijo, com 130 camas pertencentes à RNCC e 30 camas destinadas a 

particulares/ privados, a unidade de Coimbra, que agora detém um piso para privados e de Gaia, que 

dispõe dois terços das suas camas integradas na RNCC e um terço para privados). Com este 

modelo, a Residências Montepio adapta a sua oferta aos segmentos predominantes nas zonas onde 

instala as suas unidades, com isto obtendo melhores resultados na captação de clientes. 

Principais Serviços disponíveis nas Residências Assistidas: 

Soluções Quartos individuais e duplos 

 Controlo de enfermaria 

 Sala de Terapia Ocupacional 

 Centro de dia 
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 Ginásio 

 Sala de cinema 

 Área de esplanada e jardim 

 Salas de convívio 

 Cafetaria e salas de jantar 

 Capela 

 Cabeleireiro e podologista (serviços pago fora de tabela) 

 Piscina de reabilitação – Hidroterapia 

 Departamento de Fisioterapia e Reabilitação 

 Circuito fechado de Televisão 

Serviços comuns a todas as unidades Médicos 

 Enfermeiras 

 Fisioterapeutas 

 Assistente Social 

 Auxiliar de Ação Médica 

 Terapeuta Ocupacional e Psicólogo 

 Animação Sócio - Cultural (ateliers de criatividade e 

programas orientados para o desenvolvimento físico e 

expressão corporal) 

 Avaliação de Geriatria Integral 

 Sistema de Assistência e Alarme 

 Atenção e Ajuda Pessoal 

 Alojamento e Pensão Completa 

 Variedade de Ementas (dietas especializadas e orientadas 

para uma alimentação sã, equilibrada e variada) 

 Camas Elétricas 

 Serviço de Limpeza, lavandaria e engomadoria 

Tabela 5.6 - Principais Serviços disponíveis nas Residências Assistidas: 

As Residências Montepio dispõem de Programas específicos para Reabilitação, nomeadamente 

um Departamento de fisioterapia e reabilitação, com intervenção Interdisciplinar orientada para levar 

a cabo as tarefas de reabilitação, recuperação e integração do Sénior e uma Piscina de Reabilitação 

– Hidroterapia na maioria das suas unidades. 

O Serviço de Teleassistência das Residências Montepio destina-se a todas as pessoas que, por 

motivos de doença, ou de comodidade, optem por permanecer em casa, e necessitem de um serviço 

que, de forma temporária ou permanente, lhes garanta as suas necessidades. 

O serviço de Teleassistência assenta num sistema de comunicação rápido e seguro que assegura ao 

cliente um acompanhamento 24h/dia, 365 dias/ ano. Os principais objetivos deste serviço são 

garantir segurança, conforto e tranquilidade ao cliente, de modo simples e eficiente. 

Através do simples pressionar de um botão, colocado num colar ou em um bracelete, é estabelecida 

uma comunicação que dá acesso a serviços de emergência, de informações, de assistência ao lar e 

de apoio à solidão.  

A Teleassistência disponibiliza três tipos de serviços: 

• Emergência 24 horas; 

• Mediphone 24 horas; 

• Assistência 24 horas ao Lar. 

Emergência 24 horas Mediphone 24 horas Assistência 24 horas ao lar 

Apoio imediato em situações de 
emergência 

Contacto regular com os clientes  

Envio de ambulâncias, bombeiros e 
polícia 

Contacto com familiares ou terceiros  

Aconselhamento Médico telefónico - 
indicação do procedimento a adotar em 
determinadas patologias, doenças ou 
situações de emergência 

Serviço lembrete - para que não se 
esqueça de tomar os medicamentos 
atempadamente, para não faltar a um 
compromisso, etc. 

Envio de profissionais qualificados: 
canalizadores, vidraceiros, eletricistas, 
serralheiros, pintores, mudanças, etc. 
(Despesas de deslocação e orçamentos 
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gratuitos) 
Indicação de Hospitais, Clínicas e 
Farmácias de Serviço 

Informações diversas e apoio à solidão  

   

Tabela 5.7 – Descrição de serviços da Teleassistência 

A Montepio Residências detém acordos com prestadores locais de serviços em 18 Distritos de 

Portugal Continental Açores (S. Miguel e Terceira) e Ilha da Madeira. Os Serviços oferecidos estão 

agrupados em 4 grandes grupos: i) Especialidades Médicas, ii) Exames Complementares de 

Diagnóstico, iii) Outros Serviços e iv) Outros Serviços de Saúde.  

A Montepio Residências tem uma estratégia comercial com base em parcerias institucionais e grupos 

profissionais: 

Montepio, ACP, Alzheimer, Ordem dos Economistas, Associação de Reformados da EDP (AREP), 

Associação de antigos Funcionários da União Europeia, Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa - 

APCL, Best Doctors, Sindicato dos Controladores de Tráfego Aéreo - SINCTA, Associação 

Mutualista dos Engenheiros – AME, Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos, Sindicato 

Nacional de Polícia 

Com o intuito de aproveitar a base de Associados do Montepio, a Montepio Residências criou dois 

Programas de Saúde baseados em cartões de saúde: 

Vitalidade+. O Programa de Benefícios VITALIdade+ oferece condições preferenciais no acesso às 

Residências Montepio, Assistência Médica ao domicílio gratuita, descontos em entidades de saúde e 

lazer. Desta forma, a Residências Montepio começa a fidelizar os seus clientes antes inclusivamente 

destes necessitarem de ingressar numa das suas Residências Assistidas. 

Tele-Vitalidade. O Cartão Tele-VITALidade é o cartão ideal para quem quer assegurar-se de que 

terá sempre a assistência de que precisa, sem sair do conforto do lar, na medida em que usufrui do 

serviço de teleassistência, aconselhamento médico-telefónico gratuito e assistência ao lar 24 horas 

por dia/365 dias por ano. 

Preçário das Residências Montepio
110

. 

Os preços inicialmente praticados, para conquistar cota de mercado, rondavam os €1.750 - €1.800 

por mês, em média, os quais fizeram encher a residência em menos de um ano. 

Contudo, de forma a melhor elucidar o mercado, a Residências Montepio fizeram um esforço por 

unificar e simplificar o seu preçário, incluindo todas as AVDs dentro do mesmo de forma a simplificá-

lo. Os preços para as diferentes tipologias variam entre os €1.975 de uma cama num quarto duplo e 

os €2.950 do quarto duplo para uso individual. O quarto individual tem um preço de €2.475, existindo 

a opção de alugar um quarto individual superior por mais cerca de 100 euros. 

O cliente paga inicialmente três mensalidades, no entanto devolvem-se duas destas três 

mensalidades quando a pessoa sai. 

O preço pressupõe, como referido anteriormente, toda a parte assistencial, incluindo o apoio na 

higiene, enfermagem 24 horas e disponibilidade de assistente 24 horas, não englobando contudo 

fraldas, consultas de especialidade e medicamentos. 

Para os casos de dependência total, a Residências Montepio disponibiliza um pacote único no valor 

de 420 euros adicionais. 
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5.4.2 Europa 

5.4.2.1. Operadores Europeus do sector de Vida Sénior 

5.4.2.1.1. McCarthy & Stone (UK) 

 

A McCarthy & Stone é um dos líderes de mercado na construção de residências para idosos, com 

sede no Reino Unido. A empresa opera através de seis escritórios regionais e é responsável pela 

construção de 2/3 de todas as residências para idosos no Reino Unido, por ano. Desde 1977, data 

da sua criação, já construiu e vendeu mais de 50,000 unidades em todo o Reino Unido.  

Nome. McCarthy & Stone (http://www.mccarthyandstone.co.uk) 

Sede. Bournemouth, Reino Unido 

Capitalização Bolsista. NA 

Ativos sob gestão. NA 

P/E Ratio. NA 

Propriedades: 50,000 

Camas. 110,000 

Proveitos. £388 Milhões 

Resumo da Estratégia. A empresa tem um modelo de negócio distintivo e inovador: 

o A McCarthy & Stone apresenta-se como uma escolha alternativa para a idade da 

reforma, através duma oferta de apartamentos privados para clientes com total 

autonomia ou com necessidades de assistência, incluindo um leque de serviços de 

apoio e gestão; 

o Um modelo de negócio que se diferencia pelo envolvimento dos donos de residências 

seniores que pretendam vender parte da sua participação mas manter algum controlo. 

Detêm unidades com localização preferencial em cidades e perto de serviços básicos 

(por exemplo, centros comerciais, bibliotecas, etc.), mas em zonas calmas e familiares; 

o Modelo simples e claro, sem questões cambiais no balanço e sem joint-ventures, sendo 

todas as propriedades detidas em 100% pela McCarhty & Stone. 

 

 

Breve caracterização: 

 A McCarthy & Stone é o líder de mercado no Reino Unido na construção de residências para 

idosos: 

o Tem cerca de 70% da quota de mercado neste sector e desde a sua fundação 

construiu mais de 50,000 unidades; 

o Em 2014, vendeu cerca de 1500 unidades, gerando receitas líquidas de £388 

milhões e um EBITDA de £71 milhões; 
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o Recentemente recebeu os prémios “5 star housebuilder”, “Melhor operador de 

residências assistidas” e “Melhor operador de residências para idosos”. 

 

5.4.2.1.2. Groupe ORPEA (FR) 

 

A atividade do Groupe Orpea estende-se a toda a Europa Ocidental com exceção da Alemanha e 

Reino Unido. O Groupe Orpea opera em várias áreas, incluindo serviços de reabilitação, residências 

assistidas, apoio psiquiátrico e outros apoios continuados.  

Nome. Groupe ORPEA (www.orpea.com) 

Sede. Puteaux, Paris, França 

Capitalização Bolsista. USD 3.13 biliões 

Ativos sob gestão. NA 

P/E Ratio. 27.11 

Propriedades: 521 

Camas. 31,871 camas em França distribuídas por 345 propriedades, e 19,388 camas por toda a 

Europa (Alemanha, Espanha, Bélgica, Itália e Suíça) distribuídas por 176 propriedades. 

Proveitos. €1,600 Milhões  

Resumo da Estratégia. O Groupe Orpea é um líder nos serviços de apoio a seniores, através das 

suas residências assistidas, serviços de reabilitação e apoio psiquiátrico. Com cerca de 45 mil 

camas, 30% das quais fora de França, o Grupo tem ainda cerca de 9 mil camas em pipeline para os 

próximos anos. Para os próximos anos, muito do foco estratégico do Groupe Orpea está na 

expansão para o mercado chinês. Já está prevista uma unidade com 180 camas na cidade de 

Nanjing, com uma população de 8 milhões de pessoas. 

Breve caracterização: 

 O Groupe Orpea é um dos maiores operadores de residências para idosos do mundo com 

uma capitalização de mercado na ordem dos USD 3.13 biliões. Com cerca de 450 

residências assistidas e mais de 45,000 camas; 

 Nos últimos anos, o Groupe Orpea tem visto a sua atividade expandir-se. Em 2013, abriu 

mais 1,800 novas camas, um aumento de 12,5% nas vendas e um aumento na margem 

operacional de cerca de 100 pontos base. Em 2013, o Fundo de Pensões Soberano do 

Canadá comprou uma parte importante do capital do Groupe Orpea, tornando-se um sócio 

fundamental para o próprio pipeline de negócio do Grupo. 
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5.4.2.1.3. Groupe SOS (FR) 

 

O Groupe SOS é uma das maiores entidades da economia social em toda a Europa e nos últimos 30 

anos tem conjugado uma missão social com eficiência, inovação e resultados financeiros positivos.  

Nome. Groupe SOS (www.groupe-sos.org/en) 

Sede. Paris, França 

Capitalização Bolsista. NA 

Ativos sob gestão. NA 

P/E Ratio. NA 

Propriedades: 50 

Camas. ND 

Proveitos. €900 Milhões 

Resumo da Estratégia. A estratégia do Groupe SOS assenta numa parceria com as autarquias 

locais, através da qual recuperam ou constroem unidades de residência assistida que possam 

chegar a um elevado volume de pessoas, de forma a reduzir os custos o máximo possível. 

Breve caracterização: 

 Com mais de 12,000 colaboradores e 350 unidades, o Groupe SOS gera receitas anuais na 

ordem dos €900 milhões; 

 O Groupe SOS chega diretamente a cerca de 1 milhão de pessoas em situação 

desfavorecida, por ano; 

 O Groupe SOS gere 50 unidades de residência assistida em França, nas cidades de 

Lorraine, Alsace, Picardy, Upper Normandy, Ile-de-France e Nord-Pas-de-Calais; 

 O segmento do Groupe SOS é marcadamente dirigido a um segmento com menor poder de 

compra e muitas vezes em situação de exclusão social; 

 O Groupe SOS, além das residências assistidas, presta também apoio domiciliário e serviços 

diversos de lazer e bem-estar. 

 

 

5.4.2.1.4. Marseille Kliniken (DE) 

 

O Grupo Marseille Kliniken é um operador de residências para seniores, cotado em bolsa, que tem 

como valores: orientação para o cliente, responsabilidade social e eficiência. Ao combinar estes três 

valores, o grupo pretende criar relações de confiança duradouras com os seus clientes, 

colaboradores, investidores e comunidade em geral. 
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Nome. Marseille Kliniken AG (www.marseille-kliniken.de) 

Sede. Hamburgo, Alemanha 

Capitalização Bolsista. €70.8 Milhões 

Ativos sob gestão. NA 

P/E Ratio. 10.3 

Propriedades: 70 

Camas. ND 

Proveitos. €200 Milhões 

Resumo da Estratégia. A Marseille Kliniken é um dos líderes nos serviços de apoio a seniores na 

Alemanha e o seu modelo de negócio é fortemente influenciado pelas evoluções demográficas do 

país, as quais apontam no sentido de um envelhecimento acelerado da pirâmide populacional. A 

estratégia de negócio é também concertada por uma menor disponibilidade por parte do sector 

público em assegurar todos os custos inerentes aos cuidados de saúde para seniores.  

Breve caracterização: 

 O grupo distingue-se por um foco nas residências assistidas, com uma forte liderança por 

parte das equipas de gestão e uma obsessão pela eficiência das operações e estrutura de 

custos; 

 Além do foco na gestão, a estratégia do grupo também se tem focado muito nos sistemas de 

informação e big data, através da criação do “my health book” onde os clientes, familiares e 

amigos podem consultar dados sobre a condição do paciente em tempo real, desta forma 

aumentando a relação de confiança com o serviço prestado. 

 

 

5.4.2.1.5. Silver Care (DE) 

 

O Grupo Francês Orpea comprou à Chequers Capital a sua posição em Abril de 2014, tornando-se o 

principal acionista do Grupo Silver Care. Silver Care Holding GmbH é proprietária e opera Unidades 

de Cuidados Continuados (“Nursing Homes”). É igualmente proprietária de Residências Assistidas 

para idosos dependentes. A empresa foi fundada em 2006 e está sediada em Munique, Alemanha. 

Nome. Silver Care (www.silvercareholding.de) 

Sede. Munique, Alemanha 

Capitalização Bolsista. NA 

Ativos sob gestão. NA 

P/E Ratio. NA 

Propriedades: 61 
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Camas. 5,963 (+290 camas no início 2015) 

Proveitos. €200 Milhões 

Resumo da Estratégia. A Silver Care é um dos maiores operadores no sector de residências para 

seniores na Alemanha. Nos últimos anos, a sua estratégia tem sido focada na aquisição de outras 

empresas, nomeadamente da Communita Senior Homes e na expansão dentro do território alemão 

em clusters perfeitamente identificados de alto potencial. 

Breve caracterização: 

 O Grupo Silver Care é um dos maiores operadores de residências para seniores na 

Alemanha, com 61 unidades espalhadas pelo país e mais de 5.900 camas. O grupo tem sido 

um grande comprador de outras empresas neste país, processo através do qual tem 

alavancado a sua expansão; 

 A Silver Care detém unidades em regiões com alto potencial, i.e., Baixa Saxónia, Baden 

Württemberg, Renânia do Norte - Vestfália, Renânia -Palatinado, Hesse, Berlim e Schleswig 

-Holstein.  

 O Grupo Silver Care é proprietário de unidades muito modernas, com uma média de cerca 

de 100 camas cada, 80% das quais em quartos individuais, o que é inovador, neste sector, 

na Alemanha; 

 A Silver Care é a conjugação de nove grupos de empresas, entre as quais a Edelberg, 

Hildegard of Bigen, Medicare, Vitacare e Peter Jansen; 

 Até agora a Silver Care optou por uma estratégia light em ativos, não gerindo os ativos que 

detem, sendo meramente o locatário de longo prazo. 

 

 

5.4.2.1.6. Ballesol (ES) 

 

O Grupo Ballesol foi criado em 1980 e é hoje um dos maiores grupos espanhóis no sector de 

serviços de assistência a seniores. As atividades do grupo vão desde a exploração e gestão de 

residências para idosos à prestação de serviços de apoio e de cuidados continuados de longa 

duração. Atualmente tem cerca de 44 centros sob gestão e mais de 6,800 camas. 

Nome. Ballesol (www.ballesol.es) 

Sede. Madrid, Espanha 

Capitalização Bolsista. NA 

Ativos sob gestão. NA 

P/E Ratio. NA 

Propriedades: 44 

Camas. 6,800 
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Proveitos. ND 

Resumo da Estratégia. A Ballesol é um dos maiores operadores em Espanha. A estratégia do 

Grupo assenta em três pilares: (1) Vida Independente - Residências para seniores com autonomia 

(2) Vida Assistida - Residências Assistidas para seniores com dependência e (3) Férias e estadias 

curtas – um Resort para férias.  

Breve caracterização: 

 A Ballesol disponibiliza os seguintes serviços e equipamentos: 

o Residências de Vida Independente. O foco deste serviço é a qualidade e 

conveniência para os idosos, com serviços domiciliários com base em tecnologia e 

que ajudam a resolver pequenos problemas de forma rápida e eficiente. Estas 

unidades estão situadas, principalmente, em zonas urbanas; 

o Residências Assistidas. As residências assistidas chegam a cerca de 5 mil 

pessoas e dão emprego a mais de 3 mil colaboradores. A maioria destes clientes 

está numa situação de dependência média ou alta. A Ballesol afirma que este 

serviço junta um hotel de cinco estrelas com um hospital de alta qualidade; 

o Resort de Férias. Esta é a linha de negócio mais recente, focada num segmento 

mais pequeno, com poder de compra, e que pretende relaxar durante as férias sem 

se preocupar com questões de saúde. Estes resorts dão confiança aos clientes de 

que, caso algo aconteça, existem serviços de apoio necessários; 

 A Ballesol dispõe ainda de um serviço de Tele Assistência: 

o Serviço de atenção imediata com o toque de um botão em qualquer situação; 

o Todas as emergências Sócio sanitárias; 

o Avisos sobre medicamentação e consultas médicas; 

o Telefone de acompanhamento em situações de solidão; 

o Confiança de ser visto dentro e fora de sua casa; 

o Assistência imediata 24 horas por dia, 365 dias por ano; 

o Serviço personalizado em qualquer comunidade autónoma de Espanha; 

 O cartão Ballesol oferece vantagens exclusivas em todos os centros residenciais: 

 Dias estadia gratuita nos centros residenciais; 

 Exames médicos gratuitos; 

 Descontos especiais em estadias e serviços. 

 

 

5.4.2.1.7. Sanitas (ES) 

 

A Sanitas faz parte do grupo Bupa, um dos maiores grupos da área da Saúde e Vida Sénior, com 

sede no Reino Unido. A empresa está presente em toda a cadeia de valor, desde a oferta de seguros 

de saúde, até centros de saúde, hospitais e residências para seniores. Mais de 2 milhões de clientes 

contam com os serviços da Sanitas, que tem ainda 40 mil colaboradores e uma rede de assistência 

com mais de 700 unidades. 

Nome. Sanitas Residencial (http://www.sanitas.es/sanitasresidencial/residencias-mayores/index.html) 



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 120 

Sede. Madrid, Espanha 

Capitalização Bolsista. NA 

Ativos sob gestão. NA 

P/E Ratio. NA 

Propriedades: 40 

Camas. 5,000 

Proveitos. €1,600 Milhões 

Resumo da Estratégia. A Sanitas é o principal ator no sector de serviços de assistência a seniores 

em Espanha. A sua estratégia passa por estar presente em todas as etapas da cadeia de valor com 

serviços que se adaptam às necessidades específicas dos clientes. Nos próximos anos, um dos 

grandes focos estratégicos da Sanitas é a expansão para a América Latina. 

Breve caracterização.  

 A Sanitas beneficia de fazer parte da rede da Bupa, um dos maiores operadores do mundo, 

e conta com uma oferta de serviços integrados que reflete a disponibilizada pelo parceiro 

britânico (Bupa). Uma grande parte da sua estratégia passa pela gestão de hospitais e 

centros de saúde através de parcerias público-privadas; 

 Em termos de residências, a Sanitas conta com cerca de 40 unidades por todo o País com 

um índice de ocupação na ordem dos 85%. 

 

 

5.4.2.1.8. Amma (ES) 

 

O Grupo Amma tem mais de 16 anos de atividade no sector de residências para seniores em 

Espanha. Com cerca de 30 unidades e 5 mil camas, o grupo emprega mais de 2,500 colaboradores 

para assegurar um serviço de qualidade máxima aos seus clientes. 

Nome. Grupo Amma (www.amma.es) 

Sede. Madrid / Pamplona, Espanha 

Capitalização Bolsista. NA 

Ativos sob gestão. NA 

P/E Ratio. NA 

Propriedades: 30 

Camas. 4.414 (mais 901 em Centro de Dia) 

Proveitos. €89,9 Milhões 
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Proveitos. €75Mi (2010) 

Resumo da Estratégia. O Grupo Amma é um dos principais grupos no sector das residências para 

seniores em Espanha. O modelo de negócio destaca-se por integrar uma rede de serviços com forte 

ligação às famílias dos clientes, uma aposta forte na investigação e desenvolvimento de novos 

serviços especializados e um modelo de assistência que contempla um plano de ação individualizado 

por cliente. 

 Breve caracterização: 

 O Grupo Amma constituiu-se em 1997 em Pamplona para dar resposta às necessidades de 

unidades residenciais para pessoas Seniores e dependentes detetadas no II Plano 

Gerontológico de Navarra, tendo aberto a sua primeira Residência em 2000; 

 Em 2005, o Grupo Amma, então detentor de seis residências, fundiu-se com o Grupo 

Gerogestión, outro dos grandes operadores do sector em Espanha, com quem partilhava o 

mesmo modelo de gestão e que tinha uma grande complementaridade na distribuição 

geográfica das suas unidades, dando origem a uma empresa líder no sector; 

 O Grupo Amma tem uma equipa composta por 2.500 pessoas, está presente em 8 

Comunidades Autónomas de Espanha e oferece serviços personalizados através de uma 

rede que abrange recursos especializados, tais como residências, ou serviços intermédios, 

tais como apartamentos tutelados ou centros de dia; 

 O Grupo Amma gere um total de 30 centros de gerontologia, com cerca de 5.300 lugares 

(incluindo centro residencial e dia) em oito regiões (Madrid, Catalunha, Navarra, Castilla y 

León, Castilla-La Mancha, Ilhas Canárias, Cantábria e Múrcia); 

 Os acionistas maioritários são CaixaBank e Caja Duero através de Inversiones Alaris 

(68,09%); Seguem-se Grupo Norte (10,80%), Grupo Empresarial Inverduero (9,10%) e 

Kintoa Investments (5,89%); 

 O Grupo Amma exerce a sua atividade segundo um modelo socio-sanitário desenhado por 

peritos nos campos da geriatria e da gerontologia, dando especial atenção às situações de 

dependência. Como expoente máximo deste modelo, o PAI (Plano de Atenção 

Individualizada) é o instrumento que permite refletir, objetivar e definir de forma correta as 

atividades a realizar na Residência para prevenir, manter e melhorar o estado de saúde e 

autonomia pessoal dos residentes, ou seja, permite estabelecer objetivos individuais para 

cada um dos residentes de forma integrada, bem como as estratégias mais adequadas o seu 

alcance; 

 A percentagem de residentes Espanhóis vs. Estrangeiros no Grupo Amma é de 99,5% vs. 

0,5%, sendo as principais nacionalidades estrangeiras as provenientes de Argentina, França, 

Itália, Brasil, Colômbia, Argélia, Equador e Roménia; 

 43% das vagas disponíveis têm acordo com as respetivas administrações locais 

(Comunidades Autonómicas Espanholas) e 57% das vagas são completamente privadas; 

 A ocupação média situa-se em 87,8% para as Residências Assistidas e em 41,03% para os 

Centros de Dia. 
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5.4.3. EUA 

5.4.3.1. Caracterização do mercado de Vida Sénior e Saúde nos EUA 

Nos EUA, o mercado de Vida Sénior é muito sofisticado, sendo a cadeia de valor muito 

especializada, com Investidores (Fundos de Investimento Imobiliário – REITs
111

), 

Construtores/Promotores, Operadores, Marketing e Customer Care, I&D e Reguladores e 

Associações do Sector contribuindo para um setor muito eficiente com uma oferta muito alargada.  

Segundo a IBISWorld, o sector de “Vida Sénior” nos EUA vale USD 188 Bi
112

, incluindo os centros de 

Cuidados Continuados e os Cuidados Domiciliários (figura 5.14) 

127,5	
(67,9%)	

Nursing	Homes	

Independent	Living	22,3	
(11,9%)	

Assisted	Living	

24,7	
(13,1%)	

13,2	
(7,1%)	 CCRC	

 

Figura 5.14 – Receita 2014 do setor Senior Living nos EUA, Fonte IBIS WORLD; Análise HQN Strategy Consulting; USD Bi. 

É um mercado muito fragmentado, onde os 10 maiores operadores da Vida Assistida detêm menos 

de 30% de cota de mercado (Ver Figura 5.15). 

Independent Living 

TOP	25	(25%)	

TOP	10	
20,0%	

75,0%	

Restante	mercado	

Assisted Living 

TOP	25	
(37%)	

TOP	10	29,0%	

63,0%	

Restante	mercado	

Nursing  Facilities 

TOP	25	
(22%)	

TOP	10	

15,0%	

78,0%	

Restante	mercado	
 

Figura 5.15 – Cota de mercado por Segmento, Fonte: IBISWorld, Provider Magazine, e Barclays Research; Análise HQN 

Strategy Consulting; USD Bi. 

No entanto, o mercado Imobiliário potencial de “Vida Sénior” e “Saúde” dos EUA está avaliado em 

USD 700 Bi, dos quais os REITs detêm já hoje cerca de 6%
113

, significando um universo potencial de 

investimento muito grande.  

                                                      

111
 REITs = Real Estate Investment Trust. 

112
 IBISWorld = USD 188 Bi; National US Center for Health Statistics = USD 210 Bi to USD 306 Bi; Investors AEW Capital 

Management and Newcastle Investment Corp = USD 300 Bi 
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Por seu lado, o mercado de “Saúde” vale aproximadamente USD 2.000 Bi, repartidos entre as várias 

categorias de cuidados hospitalares (USD 960 Bi), clínicas e serviços médicos (USD 620 Bi), 

serviços dentais (USD 122 Bi) e medicamentação prescrita (USD 291 Bi). 

Em termos médios, o preço de um quarto/apartamento por mês para um sénior nos EUA situa-se 

entre USD 2.400 e USD 5.400. As regiões costeiras são mais caras, com especial enfoque na região 

Nordeste (Massachusetts, Chicago, etc.. O Alasca é a região mais cara, devido à sua 

“descentralidade” e dificuldade de atração de profissionais. 

Por analogia do lado da oferta, o indicador “REVPOR” - Revenue Per Operating Room (receita por 

quarto) - do terceiro maior REIT do sector da Saúde (Healthcare REIT) é de USD 6.228 mensais, 

sendo que a média nos EUA está nos USD 4.356 (43% inferior). 

Os Retornos do Investimento histórico deste sector (perspetiva imobiliária) foram de 14%
114

 nos 

últimos 10 anos (ver figura 5.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Retorno Total Anualizado da National Council of Real Estate investment  (NCREIF) ao longo de propriedades 

selecionadas nas maturidades de 1, 3, 5 e 10 anos, 31/12/2013 

Por outro lado, o Retorno de Capital aproximou-se dos 6% nos últimos 10 anos, o que compara com 

retornos como os dos REITS especializados em Saúde ou o Índice S&P 500 (10% e 5% 

respetivamente), segundo podemos observar na figura 5.17: 

 

 

 

 

 

Figura 5.17. Retorno de Capital Total Anualizado ao longo de REITS selecionados, nas maturidades de 1, 3, 5 e 10 anos, a 

31/12/2013  

                                                                                                                                                                     

113
 Fonte: Ventas (REIT) (entrevista com CEO, Debra Cafaro, 11/2010, in www.youtube.com). 

114
 NIC Investment Guide, 2013. Análise HQN Strategy Consulting 
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Após a crise de 2007 - 2008, o mercado imobiliário, em particular do sector Senior Living está a 

recuperar em temos do crescimento das rendas do mercado de Residências Assistidas
115

 refletindo-

se esse facto nas elevadas taxas de ocupação do sector. 

Como reflete a figura 5.18 a taxa de ocupação de ambos os tipos de oferta Sénior (Residências 

Assistidas - AL e Vida Independente - IL) desceram ao longo dos anos, em particular devido à crise 

imobiliária dos anos 2007-2011 mas, de há três anos a esta parte, i.e. a partir de 2011, começou a 

recuperar, verificando-se uma maior procura resultante de uma melhoria das condições económicas, 

aproximando-se a taxa de ocupação dos níveis pré-crise: 

 

 

Figura 5.18. Ocupação anual, por tipo de propriedade 

 

 

 

 

Figura 5.19. Crescimento Anual da Renda, por tipo de propriedade 

                                                      

115
 Fonte: Adaptação de NICMAP. Senior Housing News from NICMAP, 11/4/2014. Análise HQN 
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As Rendas do sector de Vida Sénior, associadas a ambos tipos de propriedade mais comuns (AL – 

Assisted Living e IL-Independent Living) contraíram-se durante a crise 2007-2008, mas começaram a 

recuperar desde então. No entanto, e segundo a figura 5.19, coincidindo com a perspetiva de 

aumento das taxas de juro por parte da FED (o que provoca uma menor atratividade do 

investimento), e um relativo “pico de oferta” face à procura em 2013, as rendas do sector de Vida 

Independente - IL não subiram de forma tão acentuada como as do Sector de Vida Dependente - AL, 

ainda assim por cima do aumento anual de salários e comida, dois dos principais drivers de custos 

dos sectores IL e AL.  

Em 2014/2015, a oferta de habitação Sénior tendo vindo a aumentar, como consequência 1) das 

condições favoráveis de acesso aos mercados financeiros, 2) à retoma da procura e 3) às 

perspetivas de crescimento do sector, confirmadas pela crescente taxa de ocupação média. 

Desta forma, conforme observado na figura 5.20, a oferta (“Inventory Growth”) ajusta-se à procura 

(“Absorption”) na maioria dos anos em análise, e verifica-se que nos anos em que a Procura se 

sobrepõe claramente à Oferta (2012 e parte de 2013, por exemplo) é precisamente quando a taxa de 

ocupação aumenta: 

 

Figura 5.20. Previsão de Oferta e Procura no sector de Habitação sénior  

Por outro lado, à medida que a procura aumenta e a taxa de ocupação recupera o seu nível pré-

crise, existem cada vez menos camas vazias no total, embora dias Unidades de Cuidados que 

incorporam Residências Assistidas, Vida Independente e Cuidados Continuados ainda não tenham 

começado a inverter a situação e a diminuir o rácio de camas vazias: 

 

Figura 5.21. Camas livres, por tipos de propriedade, na área da Vida Sénior 
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5.4.3.2. Os Fundos de Investimento Imobiliário – REITs 

Os REITs (Real State Investment Trust, são fundos de investimentos imobiliário, que financiam os 

investimentos imobiliários referentes aos equipamentos de Saúde (Hospitais, Clinicas, Centros de 

Cuidados Continuados, Comunidades Seniores, etc.) representando já hoje 14% do valor imobiliário 

total da área da Vida Sénior e Saúde nos EUA
116

. 

As principais características de um REIT são
117

: 

 Um REIT, “Real Estate Investment Trust” é um Fundo de Investimento Imobiliário que 

detém e, em alguns casos, gere as facilidades e infraestruturas, tal como unidades de 

saúde, apartamentos, centros comerciais, etc. Para se poder ser classificado como um REIT 

no EUA, o fundo tem, entre outros requisitos, necessariamente, de i) investir, pelo menos 

75% do total dos seus ativos em imobiliário, ii) obter, pelo menos, 75% dos seus proveitos 

Brutos de rendas, juros ou venda de imóveis e iii) distribuir anualmente 90% do seu 

Rendimento sujeito a imposto aos seus acionistas. Os FII “REIT” têm um regime fiscal 

especial e pagam, geralmente, poucos ou nenhuns impostos porque podem deduzir à sua 

coleta os dividendos que pagam aos acionistas; 

 O Congresso dos EUA criou os REIT em 1960 para tornar acessíveis a pequenos 

investidores os Investimentos Imobiliários em grande escala em unidades produtivas. Os 

investidores em REITs podem beneficiar-se de uma grande diversificação através do 

investimento num portfólio de propriedades em vez de num único edifício, e também porque 

terão o seu capital gerido por profissionais experientes do sector imobiliário; 

 Em 2007
118

, a publicação da lei “REIT Investment Diversification and Empowerment Act” 

(RIDEA) veio trazer a possibilidade de os Healthcare REITs poderem participar na parte da 

Cadeia de Valor mais interessante, a Operação de Unidades de Vida Sénior. Até então, os 

REITs apenas podiam esperar Proveitos da chamada “Triple-net” Lease Structure
119

 

 Os REITS são “investimentos com retorno total” (por lei, têm de distribuir pelo menos 

90% dos benefícios anuais aos acionistas) pelo que, tipicamente proporcionam elevados 

dividendos anuais aos seus investidores, a que se soma a possibilidade de uma apreciação 

“moderada” do Capital Investido. Em geral, os benefícios de longo-prazo, decorrentes de 

investimentos em ações dos REITs são passíveis de ser menores do que aqueles 

associados a ações de crescimento (com maior risco), mas maiores do que aqueles 

associados a obrigações com baixo risco; 

 Calcula-se que, à data de Setembro 2013
120

, o valor total imobiliário da área da Saúde 

nos EUA seja de cerca de aproximadamente USD 1Trilião., dos quais 14% estão em 

poder de REITs; 

 Numa base nacional (EUA), os concorrentes dos REITs são, tipicamente, os Hedge Funds, 

Fundos de Private Equity, Bancos Comerciais, Bancos de Investimento, Companhias de 

Seguros, Operadores de Serviços de Saúde, entre outros. 

                                                      

116
 Bank of America, estimativa da Merril Lynch de 24/9/2013 

117
 Fontes: Securities and Eschange Comission (SEC) website; www.reit.com. Annual report Senior Housing Properties Trust 

(www.snhreit.com) 
118

 O RIDEA só viria a ser efetivo em 1/1/2009 
119

 Triple-net Lease Structure: Contrato de leasing onde o locador assume todas as taxas, seguros e gestão do imóvel., 

adicionalmente à renda e outros fees normais (p.ex. IMI, contratos de água, luz, etc.) 
120

 Bank of America, estimativa da Merril Lynch de 24/9/2013 
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A indústria dos REITS nos EUA é enorme, destacando-se o contributo para a economia, a 

democratização de acesso que permitiu a inúmeros cidadãos e as rentabilidades históricas que 

proporciona aos seus acionistas: 

 

REIT 
 

(Real Estate Investment Trust) 

A Indústria dos REIT significa, hoje em dia, mais de USD 1.7 
Tri. em dívida e Capital (Equity) 

• 200 REITs cotizam em bolsa com uma 
Capitalização Bolsista acumulada de cerca de 

USD 800 Bi 

Através das suas operações e unidades sob gestão, 
os REITs ajudam a suportar 1.000.000 de 

empregos por ano 

Olhando para períodos móveis de inflação a 12 
meses, os Retornos de Capital de 

investimentos em REITs foram superiores à 

inflação desse período em 75% das vezes 

Aproximadamente 40 milhões de Americanos, 
desde professores e bombeiros a reformados e 

executivos, investem nos REITs através dos 

seus planos de pensões 

Vários sectores da Indústria dos REITs deram 
rentabilidades totais, ao longo dos últimos 20 

anos, de dois dígitos: 1) Armazéns=16%; 

2)Saúde=13%; 3)Habitação=12%; 

4)Retalho=12%;5) Escritórios=12% 

Aproximadamente 200 Fundos de Investimento e 
ETF (Exchange-traded Funds) são dedicados a 

REITs cotados em bolsa 

• Mais de 30 países em todo o mundo 
adotaram o conceito de REITs   

Existem, atualmente, mais de 300 REITs registados junto da 
SEC (Securities and Exchange Commission) 

Os REITs cotados em Bolsa pagaram, só em 
dividendos em 2013, aprox. USD 34 Bi aos 

seus acionistas 

1 
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Figura 5.22. Principais resultados alcançados pelos REITs; Fonte www.reit.com 

 

 

5.4.3.2.1. Healthcare REIT (HCN)121 

A Healthcare REIT (HCN) é um Fundo de Investimento Imobiliário que idealiza, projeta, constrói e 

gere edifícios especializados em Vida Sénior para os maiores operadores dos EUA. 

 

Nome. Healthcare REIT (http://www.hcreit.com) 

Sede. Ohio, EUA 

Capitalização Bolsista. USD 22,99 Bi. 

Ativos sob Gestão. USD 21,68 Bi 

P/E Ratio. 145,95 

Propriedades: 1.199 

Camas. 58.000 

Proveitos com rendas de imóveis. USD 2,88 Bi. 

Resumo da Estratégia. Fundo de Investimento Imobiliário (REIT), de gestão própria, cuja principal 

estratégia de investimento dirige-se a estruturas relacionadas com Vida Sénior, operadas por i) 

parceiros líderes de mercado (maiores operadores de Senior Living EUA) ou ii) investimento em 

                                                      

121
 Fonte: Site da empresa (www.hcreit.com). Dados 2013. 

http://www.reit.com/
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estruturas relacionadas com Saúde (sobretudo Clínicas Médicas. Tem uma presença importante a 

nível Internacional no Canadá e no Reino Unido, através da sua subsidiária Sunrise Senior Living. 

Breve caracterização: 

 Comprou a Sunrise Senior Living por USD 845 Mi em 2012
122

; 

 O Portfolio é principalmente constituído por edifícios de Residências Seniores (78%) e 

Clínicas Médicas e Hospitais (20%) e aderiu a uma estrutura de capital de tipo “RIDEA”
123

, 

que lhe permite ter investimentos diretos em operadores de Vida Sénior, de onde retira 33% 

dos seus proveitos (os restantes 67% provêm dos leasings com rendas pré-definidas; 

 Os investimentos em Vida Sénior são feitos com parceiros líderes no setor de Vida Sénior, 

inovadores nos cuidados de saúde, operadores dominantes regionais, permitindo manter um 

modelo de sucesso no investimento e operação das unidades de Vida Sénior; 

 O Grupo detém estruturas de Vida Independente, Complexos Integrados de Vida Sénior 

(CCRCs), Residências Assistidas com e sem cuidados Médicos, Cuidados especializados 

em Alzheimer/Demência, Cuidados Continuados de Curta, Média e Longa Duração e 

combinações de vários dos anteriores. No Canadá, a HCN opera em regime de Joint-Venture 

um tipo de estruturas chamadas Independent Supportive Living Facilities, isto é, unidades de 

Vida Independente com alguns serviços; 

 O Investimento é feito maioritariamente através de aquisições via capital/dívida (60%/40%), 

construção de raiz e parcerias em regime de Joint-Venture; 

 Utiliza uma linha de crédito para financiar as suas necessidades de curto prazo: tendo 

asseguradas facilidades de crédito de $3.0 biliões para garantir o financiamento rápido e 

eficientemente; 

 As Infraestruturas são alugadas (lease-back) aos operadores em regime de Leasing de 

longa-duração e a HCN não esta envolvida na gestão da propriedade/infraestrutura 

 Estratégia Internacional: Estão presentes no Canadá e no Reino Unido, mas não descartam 

avançar para outros países; 

 Canadá: Existe um mercado estabelecido (e muito fragmentado de Vida Independente), 

tipificado por seniores com poder de compra que pode aceder mais rapidamente a cuidados 

de saúde e de Vida Assistida de qualidade, o qual estende, só por si, o mercado dos 

cuidados de saúde (já de si, financiado pelo Estado). A HCN tem duas parcerias importantes, 

com a Chartwell e com a Revera e considera este mercado prioritário, sobretudo na 

possibilidade de acrescentar cuidados de saúde / especializados às Residências Seniores; 

 Só nos EUA a HCN dispõe de mais de 1000 propriedades inteiramente geridas por 

operadores de Vida Sénior e Sistemas de Saúde Privados e é diversificada quanto a: i) Tipo 

de propriedade, ii) Localização, iii) Parceiro (operador), iv) Estrutura de Investimento e v) 

Fontes de pagamento do Investimento; 

 Os Investimentos da empresa compreendem o continuum de saúde, o que quer dizer que, 

para além da diversificação, este fator cria uma plataforma de referenciação entre 

fornecedores de Serviços de Saúde, o que aumenta a qualidade dos serviços oferecidos, 

sem aumentar o custo dessa oferta (sinergias de escala); 

  A HCN recebe 87% dos seus proveitos de pagadores e subsistemas privados de saúde, o 

que significa que a performance da empresa está a salvo de alterações no panorama 

legislativo das políticas de saúde Norte-Americanas; 

  Principais Parceiros (#posição na lista “Alfa Largest Senior Living Providers 2014”): i) 

Sunrise Senior Living (#5), ii) Genesis HealthCare (#23); Benchmark Senior Living (#21), iv) 

                                                      

122
 Fonte: Bloomberg. 

123
 RIDEA, ou “REIT Investment Diversification and Empowerment Act (RIDEA)” pressupõe que os REITs também podem 

deter um interesse material no Operador de Senior Living (TRS – Taxable REIT Subsidiary). 
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Revera (Canada); v) Emeritus Senior Living (#2), vi) Belmont Village (#31), vii) Brandywine 

Senior Living (#47), viii) Senior Lifestyle (#10), ix) Brookdale Senior Living (#1), x) Chartwell 

Retirement Residences (Canada) 

 Concorrência: A HCN tem como concorrentes Fundos de Investimento Imobiliário, Empresas 

de PE (Private Equity) e Hedge Funds, Bancos, Companhias de Seguros, Financiamento do 

Estado, Fundos de Dívida, Operadores de Serviços de Saúde e outros; 

 O desempenho em Bolsa tem vindo a valorizar as ações de forma consistente
124

: 

 

Figura 5.23. Evolução da cotação das ações da HCN nos últimos 5 anos; Fonte: Bloomberg 

 

 

5.4.3.2.2. Senior Housing Properties Trust (SHN)
125

 

A Senior Housing Properties Trust (SNH) é um REIT gerido por uma empresa Estatal, com um 

portfolio muito diversificado, quer dentro da área da Saúde / Vida Assistida (onde, inclusivamente, 

tem como parceiro um operador), quer em outras áreas. 

  

Nome. Senior Housing Properties Trust (www.snhreit.com) 

Sede. Newton, Massachusetts., EUA 

Capitalização Bolsista. USD 4,49 Bi 

                                                      

124
 Fonte: Site da empresa (www.hcreit.com). Bloomberg.  

125
 Fonte: Site da empresa (www.snhreit.com); Dados a 30/9/2014. 

http://www.snhreit.com/
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Ativos sob gestão. USD 5,26 Bi 

P/E Ratio. 22,56 

Propriedades: 370 

Camas. 31.627 

Proveitos com rendas de imóveis. USD 0,46 Bi 

Resumo da Estratégia. O Fundo de Investimento Imobiliário (REIT) tem gestão pública (Reit 

Management & Research LLC) (RMR). Tem uma estratégia de diversificação, Em 30 de Setembro de 

2014, a RMR geria 1.150 propriedades em 47 estados Norte Americanos, incluindo Washington e 

Porto Rico, e também no Canadá e um pequeno portfolio na Austrália, em sectores tão distintos 

como Saúde, Turismo ou Retail. 

Breve caracterização.  

 A Senior Housing Properties Trust (SNH) é um Fundo Imobiliário especializado em Saúde e, 

à data de 30 de Setembro de 2014 detinha 370 propriedades em 38 estados Norte-

Americanos e Washington DC; 

 O portfolio é principalmente constituído por edifícios de Residências Seniores (70%) e 

Clínicas Médicas e Hospitais (27%); 

 Acompanhando as tendências demográficas, a empresa tem uma estratégia de crescimento 

via aquisições e/ou parcerias com operadores. A estratégia passa por comprar mais 

propriedades e estabelecer a acordos de gestão com proprietários e operadores qualificados; 

 O seu Plano Empresarial contempla investimentos em unidades de Vida Independente, 

Residências Assistidas, Cuidados Continuados de Curta, Média e Longa duração, unidades 

médicas (clínicas, hospitais e centros de wellness); 

 O objetivo é gerar um retorno que exceda o custo operacional e o custo de capital, a 

estruturação dos leasings que permitem incrementos periódicos (anuais) das rendas 

 Os Administradores Fiduciários têm poderes para decidir os investimentos a realizar e as 

políticas de financiamento a adotar perante qualquer situação de compra sem necessidade 

de aprovação dos acionistas; 

 A SNH é gerida pela Reit Management & Research LLC (RMR), uma empresa Estatal de 

grandes dimensões especializada em gestão Imobiliária. A RMR presta igualmente serviços 

de gestão à Five Star Quality Care Inc., um importante operador de Vida Sénior e Saúde dos 

EUA; 

 Principais Parceiros (#posição na lista “Alfa Largest Senior Living Providers 2014”): i) Sunrise 

Senior Living (#5), ii) Brookdale Senior Living Inc. (#23); Stellar Senior Living (#21), iv) ABE 

Briarwood Corp.; v) HealthQuest Inc. (#2), vi) Covenant Care LLC (#31), vii) Evergreen 

Washington Healthcare LLL (#47), viii) The Macintosh; 

 A Evolução da ação
126

 em Bolsa do SNH em termos médios não sofreu alterações nos 

últimos 5 anos: 

 

 

 

                                                      

126
 Fonte: Site da empresa (www.snhreit.com). Bloomberg. 
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Figura 5.24. Evolução da cotação das ações da SNH nos últimos 5 anos; Fonte: Bloomberg 

 

5.4.3.2.3. LTC Properties REIT
127

 

 

A LTC Properties REIT é um Fundo de Investimento Imobiliário sediado na costa Oeste dos EUA que 

se especializa em investimentos na área Sénior, nomeadamente em edifícios de Cuidados 

Continuados, Residências Assistidas e Condomínios Residenciais de Vida Independente (I/II). 

Nome. LTC Properties REIT (http://www.ltcreit.com) 

Sede. Westlake Village, California, EUA 

Capitalização Bolsista. USD 1,45 Bi 

Ativos sob gestão. USD 0,857 Bi 

P/E Ratio. 22,95 

Propriedades: 220 

Camas. Aproximadamente 14.000 

Proveitos com rendas de imóveis. USD 0,098 Bi 

Resumo da Estratégia. Fundo de Investimento Imobiliário (REIT), de gestão própria cuja estratégia 

principal de investimento é em equipamentos na área da Vida Sénior e Cuidados de Longa Duração 

através de transações de leasing, empréstimos e outros tipos de investimentos. Os principais 

equipamentos onde investe são Residências Assistidas, Unidades Cuidados de curta, média e longa 

duração, Unidades de Vida Independente e, por fim, combinações de todas estas. 

                                                      

127
 Fonte: Site da empresa (www.ltcreit.com); Dados a 30/9/2014. 
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Breve caracterização: 

 A LTC REIT (LCT) é um Fundo de Investimento Imobiliário de gestão própria, especializado 

em Saúde, que investe maioritariamente em unidades de Saúde e de Vida Sénior. Gere 

atualmente cerca de 14.000 camas de Vida Sénior; 

 O Investimento é feito maioritariamente através de aquisições, construção de raiz e outros 

instrumentos financeiros; 

 O portfolio é principalmente constituído (98,5%) por edifícios de Residências Assistidas, 

Cuidados Continuados de Saúde, Condomínios Residenciais de Vida Independente e 

Clínicas/Hospitais dedicados a demências; 

 Principais Parceiros (#posição na lista “Alfa Largest Senior Living Providers 2014”): i) Senior 

Care Centers LLC (#10) – 12% dos Proveitos com Rendas em 2013, ii) Extendicare, Inc 

(#12) – 11,2% dos Proveitos com Rendas em 2013, iii) Brookdale Senior Living Communities, 

Inc. (#3) - 11,2% dos Proveitos com Rendas em 2013, iv) Preferred Care, Inc. (#ND) – 10,1% 

dos Proveitos com Rendas em 2013 e v) Juniper Communities, Inc (#80) – 6,8% dos 

Proveitos com Rendas em 2013; 

 Os três principais parceiros representam cerca de 30% dos Proveitos Operacionais com 

rendas da LTC (os cinco principais parceiros contribuem com 51,3%);  

 Quando a LTC REIT avalia uma oportunidade de investimento, olha para fatores tais como: i) 

tipo de propriedade, ii) localização, iii) Qualidade, condição e design da construção, iv) Cash-

flow atual e antecipado, a sua adequação para cobrir os custos operacionais, v) Obrigações 

pendentes do Leasing e do Serviço da Dívida, vi) a experiência, reputação e solvência do 

operador, vi) Mix de pagamentos privado e Medicare/ Medicaid, vii) Crescimento, 

enquadramento fiscal e regulamentar da comunidade onde se situa o imóvel, viii) Ocupação 

e procura para propriedades similares (comparáveis) na área circundante e ix) Políticas de 

reembolso do Medicaid e plano do Estado onde a propriedade está localizada; 

 A LTC REIT procura equilibrar a proveniência dos seus proveitos de fontes de financiamento 

privado e público; 

 Evolução da ação
128

 em Bolsa: 

 

 

Figura 5.25. Evolução da cotação das ações da LTC nos últimos 5 anos; Fonte: Bloomberg 
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 Fonte: Site da empresa (http://www.ltcreit.com). Bloomberg.  
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5.4.3.2.4. NHI Investors
129

 

 

A NHI Investors Inc é um REIT sediado na Costa Leste dos EUA, que detém maioritariamente 

edifícios de Vida Sénior, nomeadamente Residências Assistidas e Unidades de Cuidados 

Continuados, investindo numa base de diversificação geográfica Nacional (EUA).  

Nome. NHI Investors Inc. (www.nhireit.com) 

Sede. Maryland, Washington, EUA 

Capitalização Bolsista. USD 2,19 Bi 

Ativos sob gestão. USD 1,422 Bi 

P/E Ratio. 22,31 

Propriedades: 168 

Camas.> 16.500 

Proveitos com rendas de imóveis. USD 0,106 Bi 

Resumo da Estratégia. Fundo de Investimento Imobiliário (REIT), de gestão própria cuja estratégia 

principal de investimento é em estruturas relacionadas com Vida Sénior através de operações 

financeiras complexas, tais como “sale-lease back”, “joint-venture” e empréstimos, incluindo 

“mezzanine”. As principais estruturas em que investe são Residências Assistidas, Unidades de 

Memória e Demências, Unidades de Vida Independente, Cuidados Continuados e Clínicas Medicas e 

Hospitais. 

Breve caracterização.  

 A National Health Investors REIT (NHI) é um Fundo de Investimento Imobiliário sedado em 

Maryland (Washington), fundado em 1991, e de gestão própria, que investe em propriedades 

na área da Saúde (Hospitais e Edifícios Medicalizados) e Vida Sénior, em particular em 

unidades de Cuidados Continuados de Curta, Média e Longa duração, Residências 

Assistidas, Condomínios Residenciais de Vida Independente e Campus Integrados de Vida 

Sénior 

 A NHI Reit está presente em 30 estados e 96,5% das propriedades do seu portfolio são 

exclusivamente dedicadas a Vida Sénior, sendo os restantes 3,5% dedicados à Saúde 

  Concorrência:  

 A NHI tem como concorrentes Fundos de Investimento Imobiliário, Fundos de PE, Bancos, 

Bancos de Investimento e Companhias de Seguros, entre outros 

  Principais Parceiros (ordem alfabética; #posição na lista “Alfa Largest Senior Living 

Providers 2014”): Bickford Senior Living (#ND); Emeritus Senior Living (#2); Fundamental 

Long Term Care Holdings LLC (#ND); Health Services Management, Inc. (#ND); Landmark 

Senior Living (#ND); Legend Healthcare, LLC (#59); National HealthCare Corp. (#ND); Senior 

                                                      

129
 Fonte: Site da empresa (http://www.nhireit.com); Dados a 30/9/2014.  

http://www.nhireit.com/
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Living Management Corporation, LLC (#65); SeniorHealth of Rutherford, LLC (#ND); SP 

Silverdale, LLC (#ND); White Pine Senior Living (#ND); and Holiday Acquisition Holdings LLC 

(#3) 

  Os três principais parceiros contribuem com 35% dos Proveitos Operacionais com Rendas 

da NHI REIT  

 Evolução da ação
130

 em Bolsa: 

 

 

Figura 5.26. Evolução da cotação das ações da NHI nos últimos 5 anos; Fonte: Bloomberg 

 

5.4.3.2.5. Medical Properties Trust
131

 

 

A Medical Properties Trust Inc é um FII exclusivamente focado na compra e posterior leasing de 

unidades Hospitalares de várias dimensões, tocando na vertente de Vida Sénior no que diz respeito 

a Unidades de Cuidados Intensivos e Comunidades de Reabilitação. 

Nome. Medical Properties Trust Inc. (http://www.medicalpropertiestrust.com) 

Sede. Birmingham, Alabama, EUA 

Capitalização Bolsista. USD 2,35 Bi 

Ativos sob gestão. USD 2,255 Bi 

P/E Ratio. 48,2 

                                                      

130
 Fonte: Site da empresa (http://www.lnhieit.com). Bloomberg.  

131
 Fonte: Site da empresa (http://www.medicalpropertiestrust.com); Dados a 30/9/2014. 

http://www.medicalpropertiestrust.com/
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Propriedades: 108  Camas. Aproximadamente 10.000 

Proveitos com rendas de imóveis. USD 0,243 Bi 

Resumo da Estratégia. Fundo de Investimento Imobiliário (REIT), de gestão própria cuja estratégia 

principal de investimento é apostar em estruturas relacionadas com Vida Sénior através de 

operações financeiras complexas, tais como “sale-lease back”, “joint-venture” e empréstimos, 

incluindo “mezzanine”. As principais estruturas em que investe são Residências Assistidas, Unidades 

de Memória e Demências, Unidades de Vida Independente, Cuidados Continuados e Clínicas 

Medicas e Hospitais. 

Breve caracterização.  

 A Medical Properties Trust INC REIT (MPW) é um Fundo de Investimento Imobiliário de 

gestão própria e familiar que se especializa em Unidades de Saúde de Cuidados agudos – 

Hospitais (55% do portfólio), Unidades de Cuidados Continuados de Curta, Média e Longa 

duração (15%) e em Comunidades de Reabilitação (22%); 

 Este FIII proporciona aos operadores acesso a capital destinado a várias operações, tais 

como: melhoria de instalações, upgrades tecnológicos, reestruturações ou construção de 

raiz, através de investimento e posterior leasing back dos seus ativos, tornando-o num player 

muito peculiar; 

 Estratégia Internacional (Alemanha e Reino Unido): das 108 propriedades que detém, 96 

propriedades são nos EUA, 11 na Alemanha e 1 no UK; 

 Alemanha: 11 Hospitais e Clínicas de várias dimensões espalhadas pelo território Alemão, 

todas pertencentes ao Grupo RHM Klinikum und Altenheimbetriebe GmbH & Co. KG, 

compradas em 2013 por €184Mi; 

 Reino Unido: 1 Hospital em Bath, comprado em 2013 por ESD 50M; 

 Nenhuma propriedade representa mais de 3,7% do portfolio total; 

 Evolução da ação
132

 em Bolsa: 

 

 

Figura 5.27. Evolução da cotação das ações da MPW nos últimos 5 anos; Fonte: Bloomberg 
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 Fonte: Site da empresa (http://www.medicalpropertiestrust.com). Bloomberg.  
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 5.4.3.2.6. Omega Healthcare Investors (OHI)
133

 

 

A Omega Healthcare Investors (OHI) é um REIT especializado em unidades de Cuidados 

Continuados e tem obtido resultados verdadeiramente espetaculares com esta estratégia, sendo o 

REIT que apresenta melhor Retorno Acionista a 10 anos nos EUA. 

Nome. Omega Healthcare Investors Inc. (http://www.omegahealthcare.com) 

Sede. Hunt Valley, MD, EUA 

Capitalização Bolsista. USD 4,81 Bi 

Ativos sob gestão. USD 3,100 Bi 

P/E Ratio. 22,49 

Propriedades: 562 

Camas. 63.532 

Proveitos com rendas de imóveis. USD 0,375 Bi 

Resumo da Estratégia. Fundo de Investimento Imobiliário (REIT), de gestão própria que avalia 

projetos e tendências do sector de Vida Sénior, identificando e financiando os melhores projetos, 

com enfoque em Unidades de Cuidados Continuados de curta, média e longa duração nos EUA. 

Breve caracterização: 

 A Omega Healthcare Investors (OHI) é um Fundo de Investimento Imobiliário de gestão 

própria que investe no setor da “Saúde de Longo Prazo”, com particular enfoque em 

Cuidados Continuados de Curta, Média e Longa duração (88%) (apesar de também investir 

em Residências Assistidas (3%); 

 À data de 31 de Dezembro de 2013 detinha 541 propriedades em 38 estados Norte-

Americanos, operados por 49 operadores distintos; 

 REIT com o maior Retorno Acionista (a 10 anos) de todos os EUA, pelo segundo ano 

consecutivo: 544% em 2013 (últimos 10 anos); Comparação: MSCI REIT Index: 124%; S&P 

500: 104%; DJIA: 105%; 

 Retorno Acionista a 1, 3, 5 e 10 anos é de, respetivamente, 33%, 64%, 165% e 544%. 

Retorno acionista total a 10 anos é de 586%! 

 Principais Parceiros, por investimento (#posição na lista “Alfa Largest Senior Living Providers 

2014”): i) New Ark Investment (14% dos investimentos totais - #ND), ii) Genesis HealthCare 

(9% - #23); CommuniCare Health Services, Inc. (9% - ND), iv) Health and Hospital 

Corporation (8% - #ND; v) subsidiária e filiais de Airamid Health Management (7% - #ND), vi) 

Signature Holdings II, LLC (6% - #ND), vii) S&F Management Company, LLC (5% - #ND); 

 Em 31 de Outubro de 2014, as Administrações da Omega Healthcare Investors e da Aviv 

REIT anunciaram a fusão das duas empresas numa operação “stock-for – stock” (0,9 ações 

da Omega por cada ação da Aviv – pressupondo que a Omega pagou um prémio de 16,2% 

                                                      

133
 Fonte: Site da empresa (http://www.omegahealthcare.com); Dados a 31/9/2014. 
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sob o preço de fecho do dia do anúncio da operação), avaliando a Aviv REIT em cerca de 

USD 3,0 Bi, criando o primeiro operador puramente especializado em Cuidados Continuados 

de curta, média e longa duração dos EUA; 

 A nova empresa estará bastante diversificada com 83 operadores em 41 Estados; 

 Retorno acionista total da Omega (últimos 10 anos): 586%; 

 Retorno acionista total da Aviv (Desde OPV em 2013): 64%; 

 Evolução da ação
134

 em Bolsa: 

 

Figura 5.28. Evolução da cotação das ações da OHI nos últimos 5 anos; Fonte: Bloomberg 

 

 5.4.3.2.7. AVIV REIT
135

 

 

A Aviv REIT é um FII especializado em Unidades de Cuidados Continuados que apresenta Retornos 

de Investimento muito altos ao longo dos anos e que se acaba de fusionar com a Omega Healthcare 

Investors, criando o maior REIT especializado neste tipo de Unidades (I/II) 

Nome. AVIV REIT Inc. (http://www.avivreit.com) 

Sede. Chicago, EUA 

Capitalização Bolsista. USD 1,95 Bi 

Ativos sob gestão. USD 1,2 Bi 

P/E Ratio. 47,6 

Propriedades: 312 

                                                      

134
 Fonte: Site da empresa (http://www.lomegahealthcare.com); Bloomberg.  

135
 . Fonte: Site da empresa (http://www.avivreit.com); Dados a 30/10/2014. 
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Camas. 63.532 

Proveitos com rendas de imóveis. USD 0,136 Bi 

Resumo da Estratégia. Fundo de Investimento Imobiliário (REIT), de gestão própria, especializado 

no triple-net leasing de propriedades próprias de Cuidados Continuados de curta, média e longa 

duração (cuidados pós-agudos). A companhia gera os seus proveitos ao alugar propriedades a 

terceiras partes (operadores), incluindo todas as despesas relacionadas com custos operacionais e 

despesas relacionadas com a propriedade, manutenção, reparações e outros requisitos de capital. 

Breve caracterização.  

 A Aviv REIT (HR) é um Fundo de Investimento Imobiliário de gestão própria que está 

especializada em Unidades de Cuidados Continuados de curta, média e longa duração (SNF 

– Skilled Nursing Facilities), as quais representam 90% do seu portfolio, e Unidades de Vida 

Sénior (representando 10% do portfolio total); 

 Opera no mercado há mais de 30 anos; 

 Os contratos que efetua com os operadores incluem tipicamente escalonamentos de rendas 

de forma a permitir o crescimento orgânico no seu stream principal de Proveitos; 

 Nos 5 anos anteriores a 2013, adquiriu 135 propriedades pertencentes a um total de 27 

locatários (gestores dessas unidades) em 65 transações diferentes, com dimensões de entre 

USD 1 e USD 73 Mi, em um total de UDS 632,2 Mi, que devolveram um Retorno de 

Investimento anualizado (TACC) de 16%. A última transação realizada foi em 5 de Novembro 

de 2014, com a compra de 28 propriedades à Diamond Senior Living (Subsidiária da GE 

Capital Corporation) por USD 305 Mi; 

 A estratégia do Fundo é deter propriedades dos maiores operadores, que garantam o stream 

de Rendas com um mínimo risco de default. Atualmente tem contratos com 38 operadores 

em 28 Estados Norte Americanos; 

 Fundiu-se com a Omega Healthcare Investors em Outubro de 2014, criando o maior Grupo 

Americano de SNF (a última transação, mencionada em cima, já foi realizada ao abrigo desta 

fusão); 

 Evolução da ação
136

 em Bolsa: 

 

Figura 5.29. Evolução da cotação das ações da AVIV nos últimos 5 anos; Fonte: Bloomberg 

                                                      

136
 Fonte: Site da empresa (http://www.avivreit.com). Bloomberg. 
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A Aviv REIT (HR) fusionou-se com a Omega Healthcare Investors em 31 de Outubro de 2014 numa 

transação financiada 100% com stock (0,9 ações da OHI por cada uma da AVI; Acionistas da AVIV 

ficam do 30% da nova empresa) 

Nome. Omega Healthcare Investors / AVIV REIT Inc. 

Sede. NA 

Capitalização Bolsista. USD 10,3 Bi 

Ativos sob gestão. NA 

P/E Ratio. NA 

Propriedades: 874 

Camas. NA 

Proveitos com rendas de imóveis. NA 

Resumo da Estratégia. Novo operador é o maior operador dos EUA na área dos Cuidados 

Continuados (Skilled Nursing Facilities) e tem uma escala substancial, mantendo relações com 83 

operadores em 41 Estados diferentes dos EUA. Compromisso de comprar propriedades de grande 

qualidade consubstanciadas por contratos de aluguer (triple-net) de longo prazo 

Breve caracterização: 

Concentração de unidades de Cuidados Continuados por REIT, pós-fusão Aviv / Omega Healthcare 

Investors
137

: 

 

Figura 5.30. Concentração de unidades de Cuidados Continuados por REIT, pós-fusão Aviv / Omega Healthcare Investors 

                                                      

137
 (1) Não inclui 1 propriedade de HFS (Health Facility Services) da Omega e outra propriedade em leasing da Aviv Fonte: 

Site da empresa (http://www.avivreit.com). Dados a 31/10/2014 



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 140 

 

5.4.3.2.8. Healthcare Realty Trust (HR)
138

 

 

A Healthcare Realty Trust (HR) é um FII que segue uma estratégia muito específica de investimento 

especializado em unidades de Cuidados Ambulatórios e Edifícios Medicalizados 

Nome. Healthcare Realty Trust Inc. 

Sede. Nashville, Tennessee, EUA 

Capitalização Bolsista. USD 2,58 Bi 

Ativos sob gestão. USD 3,2 Bi 

P/E Ratio. 72,87 

Propriedades: 201 

Camas. NA 

Proveitos com rendas de imóveis. USD 0,318 Bi 

Resumo da Estratégia. A estratégia do Fundo é deter propriedades que estejam perto de campus 

de grandes hospitais associados a sistemas de saúde líderes, dado que a gestão olha para estas 

instalações como sendo mais estáveis e com menos risco no tempo. 81% das suas propriedades são 

adjacentes a Hospitais; 

Breve caracterização.  

 A Healthcare Realty Trust (HR) é um Fundo de Investimento Imobiliário de gestão própria 

que detém, adquire, gere, financia e desenvolve Propriedades Imobiliárias associadas 

essencialmente com Cuidados de Saúde e, em particular, com Cuidados de Saúde 

ambulatórios nos EUA (Clínicas Ambulatórias/Edifícios Medicalizados (84%) e Hospitais 

(14%)); 

 A gestão procura controlar o risco operacional e financeiro através da detenção de 

propriedades em várias localizações e da diversificação dos seus arrendatários, os quais 

incluem mais de 30 especialidades, bem como cirurgia, imagiologia, oncologia e Centros de 

Meios Complementares de Diagnóstico, em 30 estados Norte-Americanos operados por 49 

operadores distintos; 

 Evolução da ação
139

 em Bolsa: 

 

                                                      

138
 Fonte: Site da empresa (http://www.healthcarerealty.com). Dados a 30/9/2014. 

139
 Fonte: Site da empresa (http://www.healthcarerealty.com). Bloomberg. 
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Figura 5.31. Evolução da cotação das ações da HR nos últimos 5 anos; Fonte: Bloomberg. 

 

 

5.4.3.2.9. Ventas (VTR)
140

 

 

A Ventas é o maior REIT dos EUA, especializada em alugueres “triple-net” a operadores na área dos 

Cuidados Continuados; Alternativamente contrata terceiros para gerirem propriedades suas na 

mesma área, colhendo os frutos da parte mais rentável da cadeia de valor. 

Nome. Ventas 

Sede. Chicago, EUA 

Capitalização Bolsista. USD 20,1 Bi 

Ativos sob gestão. USD 21,4 Bi 

P/E Ratio. 44 

Propriedades:> 1.500   Camas. NA 

Proveitos com rendas de imóveis. USD 1,326 Bi 

Resumo da Estratégia. Fundo de Investimento Imobiliário (REIT), de gestão própria, especializado 

no triple-net leasing de propriedades próprias de Cuidados Continuados de curta, média e longa 

duração (cuidados pós-agudos). A companhia gera os seus proveitos ao alugar propriedades a 

terceiros (operadores), incluindo todas as despesas relacionadas com custos operacionais e 

despesas relacionadas com a propriedade, manutenção, reparações e outros requisitos de capital. 

                                                      

140
 . Fonte: Site da empresa (http://www.ventasreit.com); Dados a 30/9/2014. 
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 Breve caracterização: 

 A Ventas REIT (HR) é um Fundo de Investimento Imobiliário de gestão própria com um 

portfolio de mais de 1.500 propriedades nos EUA, Canadá e Reino Unido; 

 A Ventas comprou 34% da Atria Senior Living, um dos maiores operadores de Vida 

Sénior por USD 1,5 Bi em 2010; 

 237 Propriedades da Ventas REIT são geridas pela Atria Senior Living e pela Sunrise 

Senior Living; 

 Ao nível do processo de concentração no sector de REIT, a Ventas comprou a American 

Realty Capital por USD 2,6 Bi em ações e capital em Junho de 2014 (prémio para os 

acionistas da ARC Healthcare de 14% sobre última cotização; Nova proporção Ventas 

92% - ARC Healthcare 8%); 

 O portfolio da Ventas é especializado em Vida Sénior (Residências Assistidas), Unidades 

de Cuidados Continuados de curta, média e longa duração (SNF – Skilled Nursing 

Facilities), e Edifícios Medicalizados (MOB – Medical Offices Buildings), e é diversificado 

segundo quase todos os principais indicadores: 1) Tipo de ativo, 2) Mix 

proprietário/gestor, 3) Fonte de proveito, 4) Modelo Operacional e 5) Geografia; 

 A estratégia da Ventas é deter as melhores propriedades e alugá-las a operadores “não 

afiliados”, num regime Triple-net
141

 (normalmente os melhores operadores); 

Alternativamente contrata os melhores operadores, “afiliando-os” para gerir alguma das 

suas propriedades (como faz em 239 propriedades com, p.ex., com a Atria Senior Living, 

a Sunrise Senior Living), ou ainda a “Brookdale Senior Living”) e a Kindred Healthcare), 

que são os operadores filiados mais importantes, e gerem 145 e 142 propriedades 

respetivamente; 

 Tem contratos com 38 operadores em 28 estados Norte Americanos; 

 Evolução da ação em Bolsa: 

 

 

Figura 5.32. Evolução da cotação das ações da VTR nos últimos 5 anos; Fonte: Bloomberg 

 

                                                      

141
 Triple Net” ou “absolute-net”: o locatário assume todas as taxas inerentes ao imóvel, nomeadamente manutenção, 

reparações, taxas (como o IMI), seguros ou desembolsos de capital). 
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5.4.3.3. Os Operadores de Vida Sénior nos EUA 

112,000 

64,394 

50,292 

42,203 

26,783 

25,286 

24,575 

23,069 

20,056 

14,600 

14,563 

9,711 

9,200 

8,723 

7,747 

7,151 

6,994 

6,969 

5,832 

5,823 

5,681 

Brookdale + Emeritus 

Brookdale Senior Living 

Emeritus Senior Living (Brookdale) 

Holiday Retirement (Ventas Ago.2014)) 

Life Care Services LLC 

Sunrise Senior Living (Healthcare Reit) 

Five Star quality Care 

Erickson Living Management 

Atria Senior Living (33% Ventas) 

Capital Senior Living 

Senior Lifestyle 

Meridian Senior Living LLC 

Assisted Living Concepts 

USA Properties Fund Inc. 

Century Park Associates 

Elmcroft Senior Living 

Leisure Care LLC/One Eighty 

Brightview Senior Living 

Integral Senior Living 

Watermark Retirement Communities 

Hawthorn Retirement 
Capacidade (número de camas) 

NYSE:BKD 

Acquired 

Private 

Private 

NYSE:SRZ 

NYSE:FVE 

Private 

Private 

NYSE:CSU 

Private 

Private 

NYSE:ALC 

Private 

Private 

Private 

Private 

Private 

Private 

Private 

Private 

Independent 
Living, 49.9% 

Assisted Living, 
40.0% 

Memory Care, 
10.1% 

 

Figura 5.33. Os maiores operadores de Vida Sénior nos EUA, e a nível mundial, dividem a sua operação entre Vida Assistida e 

Vida Independente, 2014. 

Em 2013 e 2014, os maiores Operadores de Vida Sénior nos EUA foram alvo de várias fusões e 

também de aquisições por parte dos REITs devido à atratividade do sector de Senior Living nos EUA, 

justificada pela crescente procura sénior, uma demografia “favorável” e o maior PIB per capita do 

planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.34. Fusões e Aquisições na área de Senior Living nos EUA, 2009-2013 

Em 2013 foram anunciadas 223 operações (+15% que 2012) que representaram USD 109 Bi (+19% 

que 2012), o que ilustra a época de consolidação que o sector está a viver. Segundo a figura 5.35
142

, 

os compradores mais ativos foram, neste período: Aviv REIT (9 transações); CNL Healthcare 

Properties (8); American Realty Capital / Health Lease Properties and the Ensign Group (7 cada). 

                                                      

142
 Fonte: Irving Levin Associates. Pitchbook, S&P Capital IQ. Análise HQN. 
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Principais conclusões: 

 Maiores transações 2013: Ventas/NHP (USD 5,7 Bi); Ventas/Atria Senior Living assets (USD 3,1 

Bi); HCP/HCR Manor assets (USD 6,1 Bi); Health Care Reit/Sunrise Senior Living (845 Mi @ 

premio de 60% - o maior de sempre no sector); 

 Maiores transações 2014: Fusão Brookdale/Emeritus (maior player dos EUA (10% de quota de 

mercado/13% do total de camas/ e 4% unidades de vida independente (1.200 propriedades e 

112.000 camas em 46 Estados dos EUA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.35. Fusões e Aquisições na área de Senior Living nos EUA Volume Gerado, 2009-2013; Fonte: Irving Levin 

Associates. Pitchbook, S&P Capital IQ. Análise HQN. 

 

 5.4.3.3.1. Brookdale / Emeritus 

 

A Fusão da Brookdale e da Emeritus trouxe para o mercado um operador gigante, capaz de obter 

economias de escala fabulosas, que redefinirá seguramente todo o mercado de Vida Sénior dos 

EUA. 

Nome. Brookdale / Emeritus 

Sede. Chicago, EUA 

Capitalização Bolsista. USD 20,1 Bi 

Ativos sob gestão. USD 21,4 Bi 

P/E Ratio. 44 

Propriedades: 11.200 

Camas. 113.000 

Volume gerado com as Transações 

C
a
p

it
a

l 
In

v
e
s
ti
d
o

 (
B

ili
õ
e

s
 d

e
 D

ó
la

re
s
) 

C
a

p
ita

l In
v
e

s
tid

o
 A

c
u

m
u

la
d

o
 (B

iliõ
e

s
 

d
e
 D

ó
la

re
s
) 



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 145 

Proveitos. USD 4,9 Bi (80%) 

Resumo da Estratégia. A fusão da Brookdale com a Emeritus criou o primeiro grupo de Vida Sénior 

do país, predominantemente baseado em pagamentos privados, que disponibiliza o mais completo 

espectro de cuidados, incluindo Vida Independente, Residências Assistidas, Cuidados Demenciais, 

Cuidados Continuados, Cuidados de Reabilitação e de Terapia em ambulatório, Cuidados 

Domiciliários e Cuidados Paliativos em 330 pontos de mercado diferentes, que abrangem 80% da 

população. 

 Breve caracterização: 

 A Brookdale opera em seis segmentos: 1) Retirement Centers (Unidades de Vida 

Independente com muitos serviços associados), 2) Residências Assistidas, 3/4) Centros 

Integrados de Vida Sénior (CCRCs) (dois segmentos, arrendamento e joia), 5) Serviços 

Auxiliares (AVDS, etc.) e 6) Serviços de gestão de propriedades; 

 42,2% dos Proveitos Residenciais e de Gestão provieram de propriedades próprias, 

47,1% de Propriedades alugadas, 9,5% do negócio de Serviços Auxiliares e 1,2% de 

fees de gestão obtidos da operação de propriedades de terceiros ou de joint-ventures; 

 As Residências da Brookdale têm um ambiente parecido com o familiar, e dispõem de 

ajuda nas Atividades de Vida Diária (tais como comer, tomar banho, vestir, higiene e 

transporte/transferência/caminhar) e, em algumas residências, cuidados de enfermagem 

licenciados, incluindo terapia e cuidados domiciliários (no quarto/apartamento); 

 Os seus objetivos prioritários de crescimento são ao nível dos Proveitos EBITDA 

Ajustado cash-flow de Operações com Propriedades e Proveitos de Operações com 

Propriedades. Para o conseguir, a Brookdale está empenhada em: 

o Crescimento Orgânico no negócio principal incluindo controlo de custos e a 

consecução de economias de escala; 

o Crescimento através da alocação estratégica de Capital; 

o Crescimento através de uma marca líder – Brookdale; 

o Crescimento através de inovação na oferta de produtos, incluindo os programas de 

Serviços Auxiliares; 

 Os Retirement Centers da Brookdale são desenhados para pessoas da classe média, 

média/alta, geralmente com mais 75 nos que desejem um ambiente residencial Sénior 

mais cuidado com a mais alta qualidade de serviço. A maioria das comunidades 

“Retirement Centers” consistem de unidades de Vida Independente e de Vida 

Dependente, o que permite aos residentes “envelhecer” no mesmo sítio por muito tempo 

(“ageing in place”) devido a que têm, no mesmo espaço, um “continuum” de serviços 

para Vida Independente e para Vida Dependente. No total das suas propriedades, a 

Brookdale tem 76% de unidades de Vida Independente nos seus Retirement Centers, 

por contrapartida a 24% de Vida Dependente e os edifícios são, na sua maioria, 

complexos com múltiplos edifícios contêm, em média, 191 unidades (camas), com áreas 

comuns extensas, bem como variadas amenidades. Os residentes podem escolher entre 

estúdios, ou apartamentos com um ou dois quartos; 

 As Residências Assistidas da Brookdale preconizam um modelo de negócio em que o 

residente pode ter a propriedade ou alugar propriedades com Serviços que oferecem 

assistência nas Atividades de Vida Diária (AVDs) 24 horas por dia a idosos num grau de 

fragilidade médio. As comunidades de “Assisted Living” incluem blocos multi-andar ou 

blocos em um andar apenas; 

 As Unidades de Memória são Residências Assistidas especialmente preparadas para 

residentes com Alzheimer e outras demências; 



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 146 

 As Comunidades CCRCs – aluguer incluem frações de propriedade ou de aluguer onde 

é oferecida uma grande panóplia de Serviços de Vida Sénior e outros para acomodar 

todos os níveis de dependência física e de saúde. A maior parte dos CCRCs têm 

unidades de Independent Living, Dependent Living (Residências Assistidas) e Cuidados 

Continuados disponíveis no Campus ou nas imediações, e algumas incluem mesmo 

unidades de Demência (Memory Care/Alzheimer); 

 As Comunidades CCRCs com joia são semelhantes às de CCRCs de Aluguer, mas 

permitem que os residentes da área de Vida Independente façam um pagamento único, 

o qual é parcialmente reembolsável em certas circunstâncias. O montante pago à 

entrada depende da tipologia e do tamanho do apartamento, do tipo de plano de serviços 

contratado, se o contrato compreende, ou não, um plano de cuidados de saúde para o 

cliente, o montante e período do reembolso e outras variáveis. Adicionalmente à joia 

inicial, todos os residentes pagam igualmente um fee mensal, que lhes confere o direito 

ao uso de certas amenidades e serviços. Dado que há uma joia inicial associada, o fee 

mensal é, geralmente, mais baixo que o fee mensal “normal” de uma comunidade CCRC 

de aluguer (comparável); 

 Serviços Auxiliares. Este segmento inclui a terapia ambulatória, cuidados Domiciliários e 

cuidados paliativos prestados a residentes prestados a residentes das Comunidades da 

Brookdale, a residentes de outras comunidades geridas pela Brookdale (mas não da sua 

propriedade) e, finalmente, a Seniores de fora de ambas as anteriores. Este segmento 

não inclui os serviços de terapia prestados nas Unidades de Cuidados Continuados, 

dado que estes que estão incluídos nas comunidades CCRCs de aluguer e de joia; 

 Serviços de Gestão. Os Serviços de Gestão da Brookdale incluem as comunidades 

geridas pela empresa para terceiros. Em alguns casos, o controlo financeiro dessas 

comunidades é detido por terceiros e, noutros, a comunidade é detida em regime de joint 

venture, onde a Brookdale tem algum interesse financeiro. A Brookdale recebe um fee de 

gestão e também de despesas de reembolso que são aquelas em que incorre em nome 

dos seus clientes; 

 Evolução da ação em Bolsa (desde OPV e desde Novembro 2013, com fusão com 

Emeritus 

 A Brooksdale (BKD) fusionou-se com a Emeritus Coorporation (ESC) em Fevereiro de 

2014 numa transação financiada 100% com stock (nova relação: 73,1% BKD / 26,9% 

ESC); 

 Novo operador é o maior operador dos EUA e oferece serviços a 100.000 pessoas com 

USD 4.5 Bi de gasto anual; 

 O portfólio do novo operador será dividido Residências Assistidas (59%), Vida 

Independente (31%), Demências (12%) e Cuidados Continuados 5%; 

 O portfólio operacional do novo operador será o de 49% para unidades alugadas em 

regime de lease-back, 34% para gestão de unidades próprias e 17% para gestão de 

unidades de terceiros; 

 Economias de Escala esperadas: USD 45 Mi poupanças em Custos Operacionais por 

ano, USD 25 Mi em FSEs e USD 20 Mi em gastos relacionados com as propriedades; 

 87 propriedades (10.500 camas) com opções de recompra a preços muito atrativos a 

médio prazo, que podem significar USD 2,25 Bi – USD 2,75 BI, 60% até 2017 e 40% 

para 2018 e depois; 

 Oportunidade para abraçar outras áreas do “continuum” de Cuidados, nomeadamente 

Cuidados Paliativos, Programas Wellness, Gestão da Doença e Assessoria Geriátrica; 

 A Extensão de serviços de Cuidados Domiciliários e Reabilitação à base de clientes da 

Emeritus significaria, per se, mais USD 100 Mi de Proveitos no ano 3 pós-fusão; 
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 Evolução da ação em Bolsa: 

 

 

Figura 5.36. Brooksdale Senior Living INC; Fonte Bloomberg 

 

 

 

 5.4.3.3.2. Sunrise Senior Living 

 

A Sunrise Senior Living, no mercado desde 1981, é o segundo maior operador mundial na área do 

Senior Living gerindo cerca de 300 comunidades com 26.200 camas nos EUA, Canadá e no Reino 

Unido (Inglaterra e Gales). Presta serviços na área de Independent Living, Assisted Living, Memory 

Care, Cuidados Continuados e de reabilitação (nursing homes). Emprega mais de 29.000 pessoas.  

Foi adquirida pelo terceiro maior REIT, a Health Care REIT, em Agosto de 2012, por $845 milhões. 

Resumo da Estratégia. A sua estratégia passa por desenvolver mercados internacionais no 

segmento médio alto, reforçando a notoriedade. Procura entrar em outros países da Europa 

(inclusive Portugal), e na Ásia, nomeadamente China e no Japão. 

Tem um modelo inovador Holandês (de onde são originários os seus fundadores), privilegiando o 

estilo Like-home (ambiente como em Casa, fazendo a diferença do modelo puramente hoteleiro). 

A formação dos seus Recursos Humanos é a principal competência distintiva, tendo criado uma 

academia para o efeito, a Sunrise University. 
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Breve caracterização: 

 Foi adquirida pelo terceiro maior REIT, a Health Care REIT, em Agosto de 2012, por $845 

milhões  

 Atualmente a Sunrise pertence à Healthcare REIT (24%) e à Revera, Operador Canadiano 

(76%), que comprou parte da posição da Healthcare REIT. 

 A Sunrise Senior Living é um Operador Americano, presente no mercado desde 1981, que 

opera Equipamentos de Vida Sénior nos EUA, Canadá e Reino Unido  e oferece um range 

de serviços de Vida Sénior, incluindo Vida Independente, cuidados demenciais (em particular 

Alzheimer, mas também outras formas de perda de memória), bem como Cuidados 

Continuados e Unidades de Reabilitação de curta-duração; 

 Orientada para a Classe Média Alta / Alta devido a localização privilegiada das suas 

mansões em zonas de alta concentração de pessoas com elevados rendimentos, 

qualificações; 

 A história da Sunrise é importante para entender o seu modelo de cuidados. O seu fundador, 

Paul Klaassen, cresceu na Holanda e teve uma experiência muito singular com a Vida 

Sénior. Ele observou que os seus avós, na residência assistida onde viviam, disfrutavam de 

um ambiente cálido, parecido com o acolhedor ambiente caseiro, chamado localmente 

“verzorgingstehuizen” (“Casa” em Português). Mesmo assim, disfrutavam da independência 

e dignidade para poderem aí fazer tudo o que faziam em casa, isto é, compras, cozinhar e 

tratar da roupa – mas também tinham a segurança de ter a assistência por perto, caso 

necessitassem. Ao aperceberem-se que esta opção não existia nos EUA, Paul e Terry 

Klaassen introduziram o conceito Holandês de residência para um novo público, com novas 

necessidades. Em breve, começaram a desenvolver uma comunidade construída de raiz, 

para ir de encontro à nova filosofia de cuidados Seniores. Sendo fiéis à ideia que uma 

qualidade elevada de vida só é possível em ambientes que as pessoas considerem 

acolhedores, recompensadores, confortáveis e são bem recebidos, os fundadores 

encontraram a inspiração em restaurantes e pousadas requintadas, pequenos hotéis 

Europeus e casas unifamiliares, a qual deu origem à construção tão típica das unidades 

Sunrise, facilmente reconhecidas em qualquer Lugar do Mundo 

 As unidades da Sunrise Senior Living oferecem um conjunto opções de Vida Sénior, 

amenidades, assistência, serviços auxiliares e cuidados personalizados para Seniores, 

adaptando a sua oferta às diferentes necessidades dos seus residentes; 

  A nível da Vida Independente, existem múltiplas opções de personalização do serviço, 

desde planos pré-desenhados para as atividades, passando pelo plano dietético ou pelas 

escolhas de menu. Algumas comunidades independentes também oferecem opções de 

acompanhamento e compras por encomenda. Algumas das soluções oferecidas ao nível da 

Vida independente são Comunidades CCRCs
143

, as quais oferecem Serviços de Vida 

Independente, de Vida Dependente (Residências Assistidas), Cuidados Continuados, 

estadias de curta duração e Doenças do foro psíquico e memória (Alzheimer, Parkinson, 

demências, etc.); 

 Ao Nível das Residências Assistidas, a Sunrise Senior Living tem como objetivo proporcionar 

aos seus clientes a confiança para permanecerem por muito tempo com um estilo de vida 

independente num ambiente gerido profissionalmente e inseridos em comunidades 

cuidadosamente desenhadas, com uma série de atividades sociais e outras (nomeadamente 

as de Vida Diária), personalizadas para os Seniores e com serviços 24 horas “feitos à 

medida”; 

                                                      

143
 Continuing Care Retirement Communities 
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 Cuidados Continuados. Aproximação compreensiva envolvendo cuidados de enfermagem, 

de reabilitação e de serviços 24 horas por dia permite a oferta de um serviço de excelência 

preservando a dignidade do residente e os seus desejos. Normalmente, as Comunidades da 

Sunrise Senior Living dedicadas a Cuidados Continuados oferecem cuidados pós-agudos e 

pós-cirúrgicos, num ambiente regenerador e confortável, privado ou semiprivado. Os 

serviços prestados incluem a coordenação das prescrições médica e farmacêutica, incluindo 

o seu transporte, distribuição e, se necessário, administração. Amenidades adicionais e 

serviços de enfermagem podem variar segundo a localização; 

 Terapia Física, Ocupacional e da Fala têm como objetivo restaurar e repor a qualidade de 

vida do paciente estimulando a independência e autoestima. A Sunrise também proporciona 

serviços dietéticos especializados e terapêuticos, além de três refeições diárias e snacks, 

bem como escolhas de atividades sociais; 

 As Estadias de Curta Duração são uma possibilidade de experimentar os Serviços da 

Sunrise, que anuncia que grande parte dos seus residentes começou por ter esta 

experiência. As razões enumeradas para justificar uma experiência de estadia de curta 

duração são uma viagem profissional ou umas férias do “Caregiver” (normalmente, mas não 

necessariamente, um familiar), ou mesmo apenas um interregno na prestação de cuidados 

por parte desse “caregiver”. De igual forma, publicitam uma reabilitação durante uma doença 

aguda ou uma situação de pós-operatório, bem como uma emergência, como por exemplo, 

um efeito meteorológico adverso (p.ex. tufões, etc.); 

 Os Complexos Integrados Sénior (ou CCRCs) são uma excelente solução para quem 

procura o conforto para um familiar sabendo que a solução proposta abrange todo o espectro 

de cuidados de vida Sénior, da Vida Independente até à morte – o chamado “Ageing in 

Place”; 

 Ao contrário das unidades de Residências Assistidas puras, estas unidades oferecem 

alojamento para toda a vida, à medida que as necessidades pessoais evoluem. Os 

Complexos Integrados Sénior da Sunrise oferecem aos clientes todos os níveis de cuidados 

de Vida Sénior, incluindo a Vida Independente, Residências Assistidas, Unidades de 

Demência, Cuidados Continuados e Reabilitação. Estes vários níveis têm a virtude de dar 

confiança ao Sénior e, principalmente, às suas famílias, sobretudo quando mudanças 

inesperadas acontecem. Os residentes têm a opção de modificar toda a decoração e 

aumentar ou diminuir o nível de atenção de cuidados quando desejável; 

 A Sunrise oferece a possibilidade de estudar um possível residente e encontrar-lhe alguém 

que se adeque, por uma questão de background, gostos, personalidade, prioridades, etc., de 

forma a gerar uma companhia que será muito útil na ambientação e adaptação da pessoa à 

comunidade escolhida. É também uma forma de poupar no fee mensal, já que, se dividir a 

habitação/quarto com outra pessoa, os fees diluem-se – Programa “Companion Living”; 

 Os Cuidados Paliativos são também uma possibilidade nas unidades da Sunrise Senior 

Living, uma vez que preconiza que deve poder atender a todos os seus clientes até ao fim da 

sua vida. As diferentes unidades estabelecem acordos locais com caregivers profissionais e 

voluntários. A Sunrise, antevendo as dificuldades a todos níveis desta etapa da vida, pôs em 

prática o “processo de Cuidados Paliativos”, que preconiza uma aproximação 

“multidisciplinar” ao problema de forma a aliviar o sofrimento do residente e dos seus 

familiares em qualquer momento ou fase da doença; 

  A nível dos Recursos Humanos, a Sunrise faz um esforço para contratar pessoas/caregivers 

que tenham um “jeito natural” para cuidar, (“serving heart”) e todos os novos recursos 

humanos da Sunrise passam pela Sunrise University, um programa reconhecido pela 

comunidade de Vida Sénior internacional como inovador e competente, onde todos 

aperfeiçoam as suas habilidades naturais de modo a poder dar a melhor resposta possível 

no dia-a-dia; 
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  A Sunrise University tem uma ferramenta excelente para divulgação e ensino de material de 

Vida Sénior, o “Learning Channel”. O Learning Channel é um recurso on-line onde os 

empregados participam num programa de carreira guiado, contendo cursos on-line, 

ferramentas customizadas para ajudar em tarefas específicas, cursos de treino em grupo, 

educação continuada e conselhos e exercícios de melhoria das habilidades/valências 

pessoais de cada um. 

 

5.4.3.3.3. Atria Senior Living
144

 

 

A Atria Senior Living é um operador de Vida Sénior com operações na costa Nordeste e Califórnia, 

com uma oferta para as classes sociais média-alta e alta, onde se dá muita importância à qualidade 

dos serviços prestados, do seu pessoal e amenidades oferecidas. 

Nome. Atria Senior Living 

Sede. Louisville, Kentucky, EUA 

Capitalização Bolsista. NA 

Ativos sob gestão. NA 

P/E Ratio. NA 

Propriedades: 179 

Camas. 21.000 

Proveitos. NA 

Resumo da Estratégia. A Atria Senior Living é uma empresa privada, participada em 34% pela Aviv 

REIT que se enfoca, principalmente em Unidades de Vida Sénior na costa Nordeste dos EUA e 

Califórnia, dedicando-se a um segmento Médio-Alto, Alto e com uma exigência extrema na 

Qualidade dos serviços prestados. 

 Breve caracterização: 

 A Atria Senior Living é uma companhia privada com fins lucrativos baseada em 

Louisville, Kentucky, com 179 propriedades em 28 Estados Norte Americanos; 

 A empresa é detida, em 34%, pela Ventas REIT desde 2010; 

 A empresa serve um nicho de mercado médio/alto, principalmente nos subúrbios 

urbanos (NY, New England California), com especial incidência na cidade de Nova York; 

 As Comunidades de Vida Sénior da Atria Senior Living oferecem Vida Independente, 

Residências Assistidas e cuidados demenciais, incluindo Estadias temporárias; 

                                                      

144
 Fonte: Site da empresa (http://www.atriaseniorliving.com 
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 A Atria dá uma enorme importância à qualidade dos seus serviços, tendo posto em 

prática um programa de Auditoria Interna que analisa, critica e propõe melhorias aos 

protocolos de cuidados implementados; 

 Igualmente dá uma importância extrema aos seus empregados, a quem exige padrões 

de comportamento, assistência e qualidade muito elevados. Para tal pôs em 

funcionamento um programa de formação muito importante para os seus 12.500 

colaboradores (EUA e Canadá): 

o 265.000 de formação são lecionadas todos os anos nos seus distintos 8 programas 

de formação; 

o Cada nova contratação terá de fazer, obrigatoriamente, 20 horas de formação 

imediatas; 

o 60 horas obrigatórias iniciais para o pessoal que trabalha nas unidades de Memória 

e doenças do foro psíquico; 

o Mais de 30 manuais de formação proprietários, feitos dentro de casa; 

o Mais de 90 programas de formação a gestão; 

 A nível da retribuição, a Atria Senior Living premeia os melhores e mais fiéis 

trabalhadores: 

o Mais de USD 68 Mi foram pagos sob a forma de prémios, aos empregados em todo 

o país através do programa Atria Rewards®, que reconhece a longevidade do 

trabalho e conquistas na área de satisfação do cliente e melhoria de Qualidade; 

o Mais de USD 1,2 Mi foram atribuídos a trabalhadores através da “Atria Cares SM”, 

uma instituição que proporciona ajuda financeira a empregados em tempos de crise; 

o Mais de USD 2,5 Mi em bolsas de estudo atribuídas a empregados e aos seus filhos 

para ajudá-los a continuar a sua educação ou crescer nas suas carreiras 

profissionais; 

 A nível da satisfação dos trabalhadores, uma dimensão também medida pela Atria 

Senior Living, os resultados foram encorajadores para 2013: 

o 90% dos seus trabalhadores afirmaram que têm oportunidade de dar o seu melhor 

cada dia; 

o 85% dos trabalhadores recomendariam trabalhar na Atria aos seus amigos ou 

família. 

 Excelência Culinária: 

o Ciente da importância da qualidade gastronómica dos serviços oferecidos no âmbito 

da Vida Sénior, quer para atrair clientes, mas sobretudo para retê-los, a Atria Senior 

Living dispõem de um importante programa de cozinha de excelência – “Signature 

Dinning Program”, onde o cliente poderá disfrutar continuamente de uma escolha 

variada de 30 menus diferentes ao almoço e ao jantar, sendo que o pequeno-almoço 

é sempre feito mediante pedido; 

o Os experientes chefes contratados pela Atria Senior Living oferecem menus feitos de 

raiz que refletem os gostos locais e as épocas do ano. As necessidades de dietas 

especiais, incluindo a “dieta-sem-sal” ou “dieta-sem-açúcar” são, por exemplo, 

facilmente satisfeitas pelo pessoal; 

o Como forma dos colaboradores conhecerem os gostos pessoais de cada residente, 

os mesmos são encorajados a participar, através da comparecência mensal, nas 

reuniões de planeamento de refeições, onde poderão dar todas as sugestões e fazer 

pedidos especiais, que os próprios chefes podem, depois, cozinhar para toda a 

comunidade. 
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5.4.3.3.4. Five Star Quality Care 

 

A Five Star Quality Care é um Spin Off da Senior Housing Properties Trust (REIT), que teve um 

grande crescimento numa década de 90 até atingir o TOP 5 dos Operadores de Visa Sénior nos 

EUA. No entanto tem passado por algumas dificuldades financeiras nos últimos dois anos, agravado 

por uma crise motivada por importantes erros contabilísticos ainda não totalmente resolvidos. 

Nome. Five Star Senior Living 

Sede. Newton, Massac, EUA 

Capitalização Bolsista. NA 

Ativos sob gestão. NA 

P/E Ratio. NA 

Propriedades:> 260 

Camas.> 30.000 

Proveitos. NA 

Resumo da Estratégia. É um dos 5 maiores operadores dos EUA, operando na Vida Independente, 

Residências  Assistidas, Cuidados continuados e comunidades CCRC. 

A Five Star Quality Care tem duas grandes divisões operacionais: Five Star Senior Living e Five Star 

Rehabilitation Services. A Five Star Rehabilitation Service engloba serviços de internamento, bem 

como numerosos ambulatórios oferecendo acesso conveniente ao cuidado integral. A Five Star 

Rehabilitation é composta por dois hospitais de internamento mais clínicas satélites associadas, que 

prestam serviços de alta qualidade para um amplo espectro de reabilitação de cuidados agudos. A 

Five Star distingue-se por definir as suas próprias normas além das exigências do governo ou 

tradicional ideias sobre a vida pós reforma, seja na área da saúde, o serviço de limpeza, sala de 

jantar, ou qualquer aspeto da vida da comunidade sénior. A Five Star está comprometida com um 

nível elevado na prestação de serviços. Esse espírito orienta todos os serviços que a Five Star 

oferece. 

Breve caracterização: 

 A Five Star Quality Care é uma companhia privada com fins lucrativos sedeada em Newton, 

Massachusetts, com mais de 260 propriedades em 31 Estados Norte Americanos, dedicadas 

a Vida Independente e Dependente, Doenças do foro psíquico (memória, Alzheimer, etc.) 

Cuidados Continuados, Reabilitação e Serviços de Wellness, bem como Centros de Dia e 

Estadias de Curta Duração. A Five Star Quality Care dedica 35% das suas camas a Vida 

Independente, 47,5% a Vida Dependente e 17,5% a Cuidados Continuados; 

 A Five Star tem duas unidades de negócio diferentes: a Five Star Living e a Five Star 

Reabilitation Services; 

 No ano 2000 o REIT Senior Housing Properties Trust (SHN) criou a Five Star Quality Care, 

que um ano mais tarde, cotou-se em Bolsa de uma forma separada, consumando um spin-off 

da empresa mãe em 2002 (uma ação da Five Star Quality Care por dez ações da SHN); 

 A Five Star Quality Care cresceu muito na última década, mas fruto do endividamento 

excessivo passou por algumas dificuldades financeiras em 2011 e 2012, qua a levaram a 
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fazer alguns desinvestimentos, nomeadamente em Clinicas de Reabilitação. Adicionalmente, 

uma série de erros contabilísticos e de reporting à SEC levaram a que a empresa 

atravessasse um período menos bom e que a sua imagem fosse afetada no meio de Vida 

Sénior; 

 Historicamente, a Five Star Quality Care expandiu as operações principalmente através de 

operações de Leasing. Mais recentemente começou a expandir as operações através de 

aquisições; 

 As Comunidades de Vida Independente geralmente incluem vários serviços no fee mensal. 

Por exemplo, o preço base pode incluir uma ou duas refeições por dia numa sala de jantar 

comum ou serviço de limpeza semanal, mas os serviços adicionais estão, normalmente, 

disponíveis por parte dos empregados numa base de pagamento individual (extra). Em 

algumas comunidades, partes da propriedade são dedicadas a Residências Assistidas ou a 

Cuidados Continuados; 

 As Residências Assistidas tipicamente incluem unidades de um quarto com casa de banho 

privada e uma pequena “kitchenette”. Os serviços típicos associados incluem, normalmente, 

três refeições por dia numa sala de jantar central, limpeza diária da habitação, lavandaria, 

toma de medicamentos e assistência 24 horas com Atividades de Vida Diária, tais como 

“vestir” ou “tomar banho”. Ajuda profissional de enfermagem ou de serviços médicos estão, 

normalmente, disponíveis na comunidade, como requerido pelo cliente, ou sob marcação; 

 Unidades (hospitais) de Reabilitação. Também conhecidos por Hospitais de Internamento de 

reabilitação, disponibilizam serviços de terapia física intensiva, terapia ocupacional e terapia 

da fala para além dos normais serviços disponíveis nas Unidades de Cuidados Continuados. 

Os utentes deste tipo de instalação recebem, normalmente, um mínimo de três horas de 

reabilitação diária e têm, à sua disposição, serviços de farmácia hospitalar, radiologia, 

laboratório de análises, telemetria, hemodiálise e Ortopedia/Próteses. As clínicas 

ambulatórias satélite são, muitas vezes, oferecidas como parte deste tipo de 

instalações/Serviços, tendo a finalidade de acolher os utentes que têm alta dos hospitais de 

reabilitação, para continuar com os seus programas e serviços de terapia, lesões cerebrais, 

neuro-reabilitação, doenças cardiopulmonares, doenças ortopédicas, recuperação pós-AVC 

ou enfarto do miocárdio, e outros; 

 Unidades de Vida Independente. Estas unidades oferecem elevados níveis de privacidade 

aos seus residentes e requerem que os mesmos tenham um nível relativamente alto de 

autonomia. Um apartamento de vida independente normalmente tem vários serviços como 

parte de um fee mensal, como por exemplo, uma ou duas refeições por dia numa sala de 

jantar central ou serviços de limpeza semanais. Serviços adicionais estão disponíveis numa 

base de “fees for service”. Em algumas comunidades de vida independente, parte da mesma 

está dedicada a Residência assistida ou a Unidade de Cuidados Continuados; 

 Evolução da ação em Bolsa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.37. Five Star Quality Care; Fonte Bloomberg 
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5.4.3.4. Marketing e Comercialização 

O Mercado de Vida Sénior Norte-Americano é um mercado sofisticado também no que respeita ao 

Marketing e Vendas deste produto. Existem várias entidades (for profit e not for profit) que dinamizam 

a oferta de Vida Sénior junto dos consumidores finais (B2C), estabelecendo uma forte concorrência, 

que obriga à garantia de idoneidade e seriedade de quem vende. 

 

5.4.3.4.1. Senior Living.org 

O “Senior Living.org” (http://www.seniorliving.org/) foi criado em 2006, é a maior base de dados dos 

EUA ao nível da Vida Sénior e nasceu com o objetivo de ajudar os Seniores a encontrar a melhor 

solução tendo em conta as suas necessidades, o seu estilo de vida e a oferta existente. 

Os principais serviços do site são os seguintes:  

1. Agregador de Centros de Vida Sénior, por categoria, com respetivos preços e Serviços, por 

cidade e por Estado dos EUA; 

2. Informação independente para 70.000 Serviços relacionados com a Vida Sénior, para os 50 

Estados norte Americanos, num total de 690 cidades;  

3. Os Serviços contemplam a Vida Independente, Vida Dependente (Assisted Living), Cuidados 

Continuados, Demências e Cuidados Domiciliários 

4. O Guia de Vida Sénior faz referência também a Planeamento da reforma, poupanças e 

investimentos para Seniores, nomeadamente os 75 milhões de Baby Boomers existentes 

5. Biblioteca com artigos dos mais renomeados especialistas em Vida Sénior, que, no limite, 

têm como finalidade, ajudar a entender as necessidades e, às luz das mesmas, fazer a 

melhor escolha 

6. Escolha da Oferta mais adequada.  
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5.4.3.4.2. Standard Register Healthcare 

 

Breve Caracterização 

A Standard Register é uma empresa tecnológica que desenvolve ferramentas de comunicação que 

atua em várias áreas, incluindo na saúde. Fornece os conhecimentos específicos do mercado e uma 

carteira atraente de soluções para enfrentar o cenário dos negócios em mudança em diversas áreas. 

A Standard Register é reconhecida como líder na gestão e execução de comunicações críticas. 

 
 

É uma empresa tecnológica que fornece soluções para Marketing: Gestão da Marca, Marketing 

Direto, Marketing promocional, Distribuição de conteúdo eficientemente, fluxo de processos, e 

melhoria de resultados. Por outro lado, nos cuidados de longa duração, a Standard Register ajuda as 

comunidades seniores a serem mais eficientes na redução de custos operacionais, ao mesmo tempo 

que desenvolve programas que permitem aumentar o nível de envolvimento das famílias e outros 

stakeholders no contacto com a comunidade. Tem vendas de $602 milhões e emprega mais de 2000 

pessoas. 

 

5.4.3.4.3. Senior Advisor.org 

 

Breve Caracterização 

A SeniorAdvisor.com é uma empresa americana com fins lucrativos, que se propões a angariar 

procura para as residências seniores nos EUA (Vida Independente, Vida Assistida, Alzheimer e 

outras demências, Cuidados Continuados e Reabilitação e Cuidados Domiciliários) 

A SeniorAdvisor.com é a entidade com melhor avaliação na prestação de cuidados aos seniores nos 

EUA e Canadá. O website inovador oferece um fácil acesso às informações de que as famílias 

precisam quando têm de tomar uma decisão para a escolha de cuidados e serviços ao idoso, e 

apresenta comentários de confiança e conselhos de habitantes locais e/ou da sua família.  
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São também donos de “Place for Mom”. O maior site de referenciação de alojamento e serviço para 

seniores dos EUA e Canadá.  

 

 

5.4.3.4.4. A Place for Mom 

 

Breve Caracterização 

Um lugar para a “mamã” é pago pelas comunidades aderentes e prestadores da rede o que torna 

este serviço grátis para o cliente final e respetiva família. Esta empresa está focada em ser uma 

ferramenta compreensiva e holística na ajuda aos seniores e tem como visão fornecer informação 

com valor acrescentado e ser um prestador de serviço best-in-class da Vida Sénior ao cliente, família 

e agentes deste setor. 
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5.4.3.5 Resumo EUA 

A Cadeia de Valor do sector de Vida Sénior nos EUA é extensa, complexa, e com muitas 

oportunidades de especialização e de retorno de investimento, tendo a legislação permitido que 

os principais dinamizadores do sector – os REIT – participassem, também, diretamente na 

operação.· 

 

Financiamento 
Construtoras 
 e Gestoras  

de Infraestruturas 

Marketing e 
Comercialização 

Operação 
 

 Vida  
Independente 

Vida 
Dependente 

Cuidados 
Continuados 

Compra 
Propriedade e 

lease-back 

Gestão unidades 
próprias 

Gestão 
Unidades 

Terceiros 

I&D e Serviços de 
Suporte 

Cuidados Ambulatórios e  
Edifícios Medicalizados 

Hospitais de agudos e 
Clinicas reabilitação 

 Edifícios Medicalizados 

RIDEA 

NÃO
 EXTENSIVO
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5.4.4. Conclusões 

O Setor da Vida Sénior é um setor, enquanto tal, ainda recente, com cerca de 20 anos. Até então 

verificavam-se apenas atuações numa base assistencialista, prestadas essencialmente pelo Estado 

ou pelas entidades que atualmente se designam do 3º setor, aos idosos mais carenciados e 

frequentemente em situações de pobreza e exclusão social. 

Face às dinâmicas demográficas das últimas décadas nos países desenvolvidos, com o aumento da 

esperança média de vida, do aumento da saúde na velhice, aliada frequentemente à melhoria das 

condições económicas deste grupo de população (comparativamente com há 30 anos atrás), 

desencadeou a criação de serviços, equipamentos e produtos dirigidos à Vida Sénior, que têm vindo 

a crescer desde o início deste século. 

Claramente onde este setor está mais desenvolvido é nos EUA, como uma forte diversificação de 

players nos diversos elos da cadeia de valor, com a existência de operadores muito fortes e de 

grande dimensão, com forte concorrência e disponibilidade de diferentes mecanismos de 

financiamento que acompanharam o crescimento da procura, num mercado dominado pelo setor 

privado lucrativo. Neste país a oferta é muito variada, proporcional à possibilidade de pagamento dos 

utentes, em que os mais carenciados têm atualmente (com o programa ObamaCare) possibilidade 

de ter apoio nos diversos operadores que têm que salvaguardar um nº de vagas para os mais 

carenciados. (pagos pelo Estado ou a nível federal) 

Na Europa existe uma convivência entre o 3º e o 2º setor e uma intervenção forte do Estado, de 

forma direta ou indireta através do financiamento (via das entidades do 3º setor via orçamento da 

Segurança Social. Face aos atuais constrangimentos financeiros a nível internacional, mas em 

especial da sustentabilidade dos sistemas de segurança social do espaço europeu, esta atuação tem 

vindo a criar novos desafios que obrigam à definição de novas estratégias de posicionamento das 

entidades da Economia Social. 

Em termos genéricos podemos dizer que os principais operadores nacionais e internacionais têm 

atividade essencialmente em três áreas da Cadeia de Valor: 1) Operação de Vida Sénior 

(Independent Living, Assisted Living, Memory Care e Nursing Homes); 2) Financiamento 3) 

Construção / Desenvolvimento e Gestão de Facilidades e infraestruturas (habitualmente REITs ou 

Construtoras). 

Ao nível da Operação os principais Grupos, desenvolveram estratégias baseadas na qualidade, em 

paralelo com uma forte gestão e otimização de recursos, tendo como público-alvo a classe média 

alta e alta, oferecendo ambientes “como em casa” (Like-home e Lifestyle), com opções variadas de 

serviço e diversos níveis de cuidados, isto é, desde o conceito Independent Living, Assisted Living, 

Nursing Home e Memory Care, transmitindo um ambiente de conforto e segurança para que a 

pessoa adote a Residência Sénior como um espaço “seu”, mas com acesso à comunidade exterior 

(mesmo para as pessoas com demência), com proteção, serviços de AVD e cuidados de Saúde. 

Este facto foi observado pela equipa de projeto, tanto nos EUA como na Europa, o que leva a 

concluir que a nível da operação, os principais operadores mundiais têm de uma maneira geral 

implementadas diversas boas práticas encontradas. 

Assim, na operação podemos identificar genericamente em todos os principais operadores 

destacados as seguintes estratégias: 

 Aposta na qualidade dos equipamentos e serviços prestados, gerando forte confiança dos 

clientes, famílias e parceiros (nomeadamente financiadores) 
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 , Forte profissionalização da gestão e de continuo desenvolvimento das competências dos 

recursos humanos,  

 Criação de parcerias, entre 2º e 3º setor e entre operadores e entidades do domínio da 

inovação e conhecimento 

 Forte articulação com o setor da saúde 

 Contínua procura de inovação e fatores distintivos 

Destas linhas, pode referir-se que nos EUA existe uma forte aposta ao nível das infraestruturas, com 

forte cuidado e especialização na conceção e arquitetura dos equipamentos, com modelos 

frequentemente replicados nas várias comunidades (p.ex: Sunrise), onde a eficiência de construção, 

funcionalidade, eficiência de processos, ao nível dos serviços prestados e a formação do pessoal 

proporcionam importantes ganhos de escala e vantagens competitivas.  

Esta maior facilidade no desenvolvimento de infraestruturas de elevada qualidade, mais adaptadas 

às necessidades dos seniores, observadas nos EUA, está diretamente relacionada com os recursos 

disponíveis no momento da conceptualização e construção, havendo investidores especializados 

neste domínio que financiam fortemente esta atividade (ex. REIT). 

A nível mundial, nas melhores práticas referenciadas, com maior incidência nos EUA (Nova 

Inglaterra)) e norte da Europa, os operadores apostam na inovação e no desenvolvimento de 

programas específicos para necessidades concretas, como as Demências, muitas vezes com 

parcerias importantes com universidades, organizações e empresas de I&D, focalizadas na Vida 

Sénior. 

Em termos de estratégias de financiamento e crescimento existem duas realidades diferentes. Nos 

EUA, em especial, tem vindo a ganhar espaço a intervenção de Fundos de Investimento Imobiliários 

(REITs) que desenvolvem/constroem ou adquirem os equipamentos/facilidades aos operadores de 

Vida Sénior especializados. Atualmente, com a lei RIDEA, os fundos de investimento imobiliário 

(REIT) passaram a poder ter atividade como operadores (p.ex: Healthcare REIT adquiriu participação 

na Sunrise), como forma de participarem nos resultados das operações. 

Já na Europa, onde a cultura não é tão favorável a este tipo de oferta o crescimento e a dimensão 

destes grupos operadores multinacionais não são tão grandes como nos EUA, tem-se assistido a 

uma intensa atividade de concentração de empresas e alargamento do âmbito regional de atuação, 

neste setor, havendo grupos europeus (p.ex: Orpea) e americanos (p.ex: Sunrise) que abordam já o 

mercado Europeu como um todo (Alemanha, França, Espanha, Portugal...) e a Ásia (p.ex: China e 

Japão), tentando adquirir ou desenvolver de raiz operações nesses mercados. 

Em Portugal podemos dizer que este setor de Vida Sénior, dominado essencialmente pelo 3º setor, 

tem vindo nos últimos 10 anos a afirmar respostas na esfera do 2º setor, prestadas por grupos já 

com alguma dimensão a nível nacional, de elevada qualidade em termos de infraestruturas, 

frequentemente baseadas em modelos americanos, dirigidas a um segmento médio-alto. Nos 

operadores do 3º setor é também crescente a motivação para a implementação de parcerias, 

diversificação de atividades, alargamento a novos públicos e a projetos inovadores de que é exemplo 

a Santa casa da Misericórdia de Lisboa. 
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6. Principais modelos da Economia Social, para seniores, dos EUA 

e Europa do Norte 

A Economia Social, como sublinha a Resolução do Parlamento Europeu [2008/2250 (INI)], de 19 de 

Fevereiro de 2009, «ao aliar rentabilidade e solidariedade, desempenha um papel essencial na 

economia europeia, criando empregos de elevada qualidade, reforçando a coesão social, económica 

e regional, gerando capital social, promovendo a cidadania ativa, a solidariedade e um tipo de 

economia com valores democráticos que põe as pessoas em primeiro lugar, para além de apoiar o 

desenvolvimento sustentável e a inovação social, ambiental e tecnológica». 

Segundo a Lei de Bases da Economia Social, Lei nº 30/2013, a Economia Social compreende o 

conjunto das atividades económico-sociais, livremente levadas a cabo pelas entidades que a 

compõem, incluindo as cooperativas, associações mutualistas, misericórdias, fundações, instituições 

particulares de solidariedade social, associações com fins altruísticos que atuem no âmbito cultural, 

recreativo, do desporto e do desenvolvimento, as entidades abrangidas pelos subsetores comunitário 

e autogestionário e outras entidades que respeitem os princípios orientadores da economia social. A 

mesma Lei de Bases define que as entidades da Economia Social têm por finalidade prosseguir o 

interesse geral da sociedade, quer diretamente quer através da prossecução dos interesses dos seus 

membros, utilizadores e beneficiários, quando socialmente relevantes. 

Este papel fundamental que a Economia Social desempenha reflete-se de forma transversal, com 

especial relevância nos serviços de apoio social a pessoas idosas, enquanto geradora de emprego, 

prestadora de serviços e contributo para a solidariedade e equidade no acesso a estes serviços de 

apoio. A Economia Social considera, desde um ponto de vista de apoio social a pessoas idosas, dois 

grandes blocos de estudo: políticas públicas e modelos de financiamento.  

No âmbito das políticas públicas, existem duas principais áreas que caracterizam os diferentes 

modelos de economia social, nomeadamente: 

 A responsabilidade sobre os serviços de apoio social a seniores, isto é, sobre quem recai, 

institucional ou individualmente a responsabilidade sobre a prestação deste tipo de serviços, 

variando de região para região; 

 A influência de políticas públicas na qualidade dos serviços prestados, nomeadamente no 

desenho de políticas direcionadas para os cuidadores e outros recursos humanos afetos à 

prestação de serviços de apoio social a pessoas idosas. 

Para cada um dos modelos analisados no âmbito das políticas públicas, a análise da HQN Strategy 

Consulting apresenta as principais vantagens e desvantagens, concluindo com as principais lições e 

boas práticas retiradas de cada modelo, que possam ser potencialmente replicáveis na Economia 

Social na região do Alto Alentejo. 

No âmbito dos modelos de financiamento do 3º Setor, existem duas principais áreas que ajudam a 

compreender os vários modelos de Economia Social nas diversas regiões, nomeadamente: 

 Os tipos de financiadores dos serviços de apoio social a pessoas idosas, incluindo o perfil, 

fonte e expectativas desses mesmos investidores; neste ponto de vista, a análise pretende 

identificar quem financia os serviços de apoio social a seniores; 
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 Formas inovadoras de financiamento de serviços de apoio social a seniores, explorando os 

modelos de financiamento tradicionais mas também novos modelos de financiamento em 

crescimento, principalmente nas regiões do Norte da Europa e EUA. 

Também para os modelos de financiamento da Economia Social, a análise da HQN Strategy 

Consulting apresenta um mapeamento das principais vantagens e desvantagens de cada modelo, 

por região, de forma a informar sobre a sua potencial aplicação na região do Alto Alentejo. 

Neste capítulo, os principais modelos da Economia Social para os serviços de apoio social a seniores 

incidem sobre os seguintes países: Alemanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, 

Finlândia, França, Holanda, Reino Unido, Suécia e Suíça. A análise destes países é contrastada com 

a realidade Portuguesa, de forma a concluir qual o modelo mais evoluído e com potencial de 

replicação na região do Alto Alentejo. 

 

6.1. Análise dos principais modelos de Políticas Públicas no âmbito da Economia Social 

Existem vários fatores que colocam pressão sobre os sistemas públicos de previdência, os quais, de 

uma forma geral, têm moldado as políticas relativas ao sector dos serviços de apoio social a 

seniores. Estes fatores originam, por parte de vários países, diferentes ações e diretrizes que 

pretendem dar resposta às questões mais prementes relacionadas com os serviços de apoio social a 

pessoas idosas. 

De acordo com a análise HQN Strategy Consulting, com base na literatura da OCDE, existem quatro 

fatores que exercem pressão nas políticas públicas para o apoio social a seniores
145

: 

1. Alterações demográficas que refletem, por um lado, o aumento da esperança média de 

vida à nascença, o que resulta numa maior procura por serviços de apoio social para 

seniores; por outro lado, refletem uma redução da taxa de natalidade, aumentando a 

proporção de pessoas idosas em relação à população total e, consequentemente, 

aumentando o índice de dependência de idosos; 

2. Mudanças nos modelos de família que têm implicações no número de cuidadores 

informais. Este fator de pressão é explicado em diversas dimensões: aumento do número de 

famílias monoparentais, maior número de famílias com novos padrões residenciais por 

questões de incapacidade física, menor solidez dos laços familiares, maior participação 

feminina no mercado laboral, aumento da taxa de emigração na população jovem; 

3. Aumento do poder de compra no segmento sénior da população, pela acumulação de 

rendimento ao longo da vida e existência de sistemas de reformas/pensões/seguros, 

colocando-se, de forma geral, no segmento com maior poder de compra comparativamente 

com outros, não obstante em Portugal nos últimos anos esse poder de compra tenha 

diminuído. Acompanhado deste aumento generalizado do poder de compra vêm também 

consumidores cada vez mais informados, que exigem maior qualidade dos bens e serviços e 

uma customização nos serviços que lhes são prestados; 

4. Novas Tecnologias - Este segmento é cada vez mais composto por utilizadores, e adeptos, 

de novas tecnologias, com uma crescente facilidade na sua utilização. A inovação 

tecnológica permite novos tipos de serviços de apoio social a seniores, principalmente ao 

nível do apoio domiciliário, que resulta em outros perfis custo-benefício para o sector público 

devido à consequente redução a nível da sua institucionalização. Neste sentido, os avanços 

                                                      

145
 Fonte: OECD, Help Wanted? Providing and paying for long-term care (2011); Long-term Care Policy: Past, Present, Future 

(2010). Análise HQN Strategy Consulting 
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tecnológicos beneficiam este segmento enquanto consumidor, mas também enquanto 

utilizador de serviços, permitindo-lhe um maior leque de opções. 

Como resposta a estes fatores de pressão sobre a definição de políticas públicas, muitos países da 

OCDE introduziram nos últimos anos políticas que alteraram o mix de cobertura – pública e privada – 

da despesa com os serviços de apoio social a seniores. A cobertura pública divide o risco de 

dependência por uma parte significativa da população de um país, diminuindo por isso em grande 

medida o custo individual suportado pelos utilizadores destes serviços. De destacar que a cobertura 

pública é orientada para as entidades da Economia Social que prestam o serviço no terreno. 

No entanto, sistemas de financiamento público universais reduzem, inevitavelmente, o custo incorrido 

por alguns utilizadores, que poderiam, de forma parcial ou total, suportar o custo desses serviços de 

forma individual. De acordo com a OCDE, ao longo dos anos, a cobertura pública aumentou em 

alguns países (por exemplo, França, Japão, Espanha e Coreia do Sul), enquanto em outros a 

percentagem de serviços de apoio social a idosos financiados publicamente diminuiu ou tornou-se 

mais escrutinado (casos, por exemplo, da Alemanha, Suécia e Holanda). 

De forma a analisar as políticas públicas para fomento da Economia Social nos diversos países, a 

análise centrou-se nas seguintes dimensões: prioridades de políticas públicas, prestadores de 

serviços, utilizadores de serviços e fontes de financiamento. A metodologia de análise de políticas 

públicas nos serviços de apoio social a seniores tem por base o trabalho desenvolvido pela OCDE
146

, 

adaptado pela análise da HQN Strategy Consulting, apresentada de forma visual na figura 6.1: 

 

Figura 6.1. Metodologia de análise de políticas públicas nos serviços de apoio social a seniores 

Esta metodologia pretende identificar quais as áreas-chave de política pública neste sector e 

responder diretamente às seguintes questões: quem presta o serviço? Quem recebe o serviço? 

Quem paga pelo serviço, e como? 

No âmbito das políticas públicas, o espectro oscila entre a responsabilidade privada – que inclui 

muitas vezes a família – e a responsabilidade coletiva do Estado. A análise, segundo a metodologia 

desenvolvida, contempla estes dois extremos – e um equilíbrio entre os dois, numa lógica híbrida. 

Não obstante, a responsabilidade, o foco da prestação dos serviços está nas entidades da Economia 

Social que estão posicionadas para prestar os serviços sociais de apoio a seniores pela sua 

proximidade com esta temática no território. 

 

                                                      

146
 Fonte: OECD, Help Wanted? Providing and paying for long-term care (2011); Prática Saúde HQN Strategy Consulting, 2014 
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6.1.1. Dimensão 1. Prioridades de política pública nos serviços de apoio social a seniores 

Segundo um inquérito que pretendeu identificar as principais prioridades de políticas públicas em 

termos de apoio social a seniores nos países da OCDE
147

, as prioridades identificadas são comuns à 

maioria dos países.  

De acordo com os dados apresentados, resumidos na figura 6.2, os decisores de políticas públicas 

nos países da OCDE têm como principal preocupação a sustentabilidade do modelo de 

financiamento dos serviços de apoio social a idosos. Este tema foi considerado como o mais 

importante por cerca de 85% dos participantes no questionário; os restantes 15% consideraram este 

tema como muito importante ou importante: 
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Figura 6.2. Prioridades de política pública para os países da OCDE  

No mesmo questionário, verifica-se uma preocupação generalizada com o incentivo a cuidadores 

informais, considerado muito importante ou mesmo o fator mais importante por cerca de 85% dos 

participantes. Esta preocupação reflete a elevada incidência de cuidadores informais na prestação de 

serviços de apoio social a idosos e, consequentemente, a necessidade de ter uma resposta 

estruturada e concertada por parte do sector público. 

Também o incentivo a serviços de apoio domiciliário e a necessidade de melhoria dos referenciais de 

qualidade dos serviços prestados foram considerados temas importantes no âmbito das políticas 

públicas. Estes temas refletem a preferência, por parte dos utilizadores de serviços, por um serviço 

customizado, adaptado e prestado no próprio lar. Esta preferência por serviços domiciliários leva a 

uma maior desinstitucionalização dos seniores, o que reforça a necessidade de uma maior 

monitorização destes mesmos serviços. 

 

6.1.2. Dimensão 2. Prestadores de serviços de apoio social a seniores 

Os recursos humanos disponíveis para a prestação de serviços de apoio social a seniores são um 

tema fundamental para as políticas públicas neste sector, destacando-se dois grupos entre os 

prestadores de serviços: os cuidadores formais e os cuidadores informais. 

Recorde-se que os cuidadores formais são pessoas que prestam cuidados de rotina a pessoas que 

necessitam de apoio social sénior (como por exemplo, dar banho, vestir e cuidar da aparência) e 

engloba, normalmente, as seguintes categorias: enfermeiros, (ISCO-08 código ISCO 221); auxiliares 

                                                      

147
 Fonte: OECD 2010 Questionnaire on Long-term Care Workforce and Financing 
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(personal careworkers ou caregivers) que prestem serviços de apoio em instituições ou em casa dos 

recetores e que não sejam enfermeiros (definição ISCO código ISCO 08). 

O gráfico 6.3, adaptado da OCDE
148

, mostra o número de cuidadores formais (total e a tempo 

inteiro), como proporção da população entre os 15 e os 65 anos. Este gráfico pretende mostrar como 

a temática dos prestadores de serviços (recursos humanos) é importante para este sector, pela 

empregabilidade que representa e pela intensidade de recursos que tem alocado. 

Como mostra o gráfico da figura 6.3, os colaboradores integrados na prestação de serviços formais 

representam cerca de 1,5% da população ativa (entre os 15 e os 65 anos) nos países da OCDE. A 

maior proporção é na Suécia (3,2%) e a menor na República Checa (0,3%): 
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Figura 6.3. Perfil e representatividade dos cuidadores formais na população ativa 

Os países do Bloco Escandinavo concentram uma maior proporção de cuidadores formais, pelo 

reduzido papel que a família tem na prestação de serviços de apoio a seniores, em comparação com 

países do Sul da Europa onde o papel da família é preponderante na prestação deste tipo de 

serviços. Segundos dados disponíveis
149

, estima-se que em Portugal, a maior parte dos cuidadores 

sejam informais, como acontece em países como Espanha, Irlanda e países da Europa do Leste. 

Em alguns países, nota-se um maior fluxo de imigrantes para este sector. Por exemplo, em Itália
150

, 

os imigrantes representam cerca de 72% dos cuidadores domiciliários e cerca de 23% dos 

cuidadores formais nos EUA
151

. 

Recorde-se também que os cuidadores informais são pessoas que, de forma contratada (ou não), 

dão ajuda e apoiam pessoas (normalmente membros da família e/ou amigos) que estão temporária 

ou permanentemente incapacitados de subsistir de forma independente. 

Os dados sobre os cuidadores informais são impressionantes e a sua dimensão demonstra o quão 

importante este tema é no âmbito de políticas públicas: estima-se que existam cerca de 100 milhões 

                                                      

148
 Fonte: OECD, Help Wanted? Providing and paying for long-term care (2011) 

149
 Fonte: Estudo da DECO, 2010 

150
 Fonte: Lamura, G., C. Chiatti, M. Di Rosa, M.G. Mechiorre, F. Barbabella, C. Greco, A. Principi and S. Santin (2010), 

“Migrant Workers in the Long-term Care Sector : Lessons from Italy 
151

 Fonte: PHI (2010), “Who Are the Direct Care Workers? 



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 165 

de cuidadores informais a nível Europeu
152

 que na sua maioria (dois terços) são mulheres com mais 

de 45 anos de idade
153

. 

Estes cuidadores informais representam um impacto económico significativo nas diversas regiões: 

 Estimativas dos EUA indicam que os cuidadores informais representam um valor económico 

de cerca de 375 biliões de dólares em 2007
154

; o custo de serviços de apoio para seniores 

pagos nos EUA foi inferior a este valor, fixando-se nos 230 biliões de dólares, ou seja, o valor 

informal supera o valor contabilizado formalmente; 

 Na Europa, os valores monetários associados ao apoio doméstico familiar não remunerado e 

ao apoio ao cuidado familiar a crianças tendo em conta o custo de oportunidade e a 

substituição de potenciais serviços de mercado representa entre 20,1% e 36,8% do PIB 

Europeu
155

. 

 

6.1.3. Dimensão 3. Utilizadores de serviços de apoio social a seniores 

Em média, cerca de 2,3% da população dos países da OCDE utilizam estruturas formais (por 

oposição a estruturas informais sem estrutura jurídica) nos serviços de apoio a pessoas idosas, pelo 

que podemos aferir que a nível Europeu se privilegia a permanência no domicílio face à 

institucionalização da pessoa sénior. As estruturas formais públicas são aquelas financiadas de 

forma direta ou indireta pelo Estado.  

A figura 6.4 com base em informação da OCDE
156

 apresenta a população que recebe serviços 

domiciliários e/ou institucionais através de estruturas formais: 
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Figura 6.4. População que recebe serviços domiciliários e/ou institucionais através de estruturas formais 

                                                      

152
 Fonte: Alber, J. and U. Köhler (2005), Health and Care in an Enlarged Europe, European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions 
153

 Existem diferentes variáveis para calcular o número de cuidadores informais, como por exemplo: número mínimo de horas 

por semana ou tipo de atividades desempenhadas 
154

 Houser, A. and M. Gibson (2008), “Valuing the Unvaluable. The Economic Value of Family Caregiving.2008 
155

 Fonte: Giannelli, G.C., L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2010), “GDP and the Value of Family Caretaking: How Much Does 

Europe Care?”, 
156

 OECD Health Data 2010 
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Da análise do gráfico anterior verifica-se que nos países Escandinavos, os serviços de apoio social a 

seniores são prestados, na sua maioria, por cuidadores formais. O Reino Unido acompanha esta 

tendência do bloco Escandinavo, onde existe uma clara preferência pelos utilizadores destes 

serviços em permanecerem em casa o maior tempo possível durante a sua vida. 

Em Portugal, os dados disponíveis apontam para uma predominância de cuidadores informais 

embora não existam dados para quantificá-los. No entanto, um estudo da DECO de 2011 indica que 

as famílias, pelo cuidado e apoio que prestam, impedem que 82% dos idosos vão para um lar ou 

residência assistida. 

Em suma, os países do bloco Escandinavo e Reino Unido têm uma maior proporção da população a 

receber serviços através de estruturas formais públicas, com uma predominância de apoio 

domiciliário. Os EUA têm uma menor incidência porque a maioria dos operadores são privados (2º 

setor). 

A tendência para a utilização de serviços domiciliários é comum a muitos dos países em análise e, 

verifica-se sobretudo no segmento <64, o que pressupõe uma tendência de crescimento na procura 

por estes serviços no segmento 65-79 num futuro próximo. A figura 5.5
157

 caracteriza a demografia, 

em termos de faixa etária, dos utilizadores de serviços domiciliários prestados por estruturas formais 

públicas: 
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Figura 6.5. Caracterização etária dos utilizadores de serviços domiciliários prestados por estruturas formais públicas 

 

De acordo com a análise do gráfico, existe uma tendência geral para privilegiar o apoio domiciliário 

face à institucionalização das pessoas seniores: de acordo com o gráfico, em média, 70% dos 

utilizadores de serviços formais públicos recebem apoio domiciliário. Nos países Escandinavos a 

procura de serviços domiciliários é elevada e mais incidente nos segmentos de <80, indiciando que, 

após esta idade, os nórdicos optam por uma residência assistida. 

Os países do Norte da Europa são os que mais usam serviços domiciliários financiados 

publicamente. Na Holanda, existe um grande aumento a partir dos 65 anos, quando os utilizadores 

de serviços se tornam elegíveis para serviços domiciliários financiados publicamente. 

                                                      

157
 OECD Health Data 2010 
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6.1.4. Dimensão 4. Fontes de financiamento nos serviços de apoio social a seniores 

Em média, os países da OCDE têm uma despesa total de cerca de 1,5% do PIB com os serviços de 

apoio social a seniores: no bloco Escandinavo a despesa é superior a 3% do PIB mas nos países da 

Europa do Sul tende a ser menor que 1% do PIB.  

 

A figura 6.6 apresenta a despesa total, compartimentada em despesa pública e privada, com 

serviços de apoio social a seniores nos países da OCDE em 2011: 
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Figura 6.6. Despesa total (pública e privada) com serviços de apoio social a seniores nos países da OCDE 

 

A análise do gráfico mostra que, com exceção dos EUA e Suíça, a maior parte dos países da OCDE 

têm uma predominância de despesa pública face à despesa privada com serviços de apoio social a 

pessoas idosas. Em média, a despesa pública representa cerca de 85% da despesa total com 

serviços de apoio social a seniores. Por sua vez, apesar de reduzido e quase inexistente em alguns 

países, quando existe financiamento privado, o mesmo representa em média cerca de 15% do 

financiamento total. As variações de despesa em % do PIB refletem questões culturais, 

principalmente o papel da família – enquanto cuidadores informais – que não é considerado para 

estes cálculos (como é o caso de Portugal).  

Apesar de bastante completo, o gráfico apresenta algumas limitações de interpretação na medida em 

que em alguns países não é possível distinguir entre os orçamentos da Saúde e dos serviços de 

apoio social a seniores. 

Ainda no âmbito dos modelos de financiamento nas diversas regiões, é importante destacar a 

correlação que existe entre uma maior despesa nos serviços de apoio social a seniores e a maior 

densidade de cuidadores formais por número de habitantes. A figura 6.7 mostra o número de 



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 168 

cuidadores formais por 1000 habitantes com mais de 80 anos, de acordo com dados da OCDE
158

, 

comprovando que uma parte significativa da despesa com estes serviços é maioritariamente focada 

nos recursos humanos. 

Os países com maior despesa em serviços de apoio social a seniores como percentagem do PIB são 

também aqueles que têm um maior rácio de cuidadores formais por 1000 habitantes com mais de 80 

anos, nomeadamente os Países Nórdicos, Suíça, Japão e EUA: 
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Figura 6.7. Cuidadores formais por 1000 habitantes com mais de 80 anos 

 

A exceção à regra é a Holanda. Este facto deve-se à política holandesa de utilizar vouchers para 

pagamento a cuidadores informais, o que coloca o país num patamar elevado de despesa em 

percentagem do PIB, apesar do reduzido número de cuidadores formais. 

Apesar de Portugal não estar no gráfico, os dados existentes indicam que estaria no canto inferior 

esquerdo, pela reduzida incidência de cuidadores formais e reduzida despesa em serviços de apoio 

social a seniores como percentagem do PIB. 

Em termos de políticas públicas, é fundamental ter em consideração o peso que a maior incidência 

de cuidadores formais tem na despesa total. A densidade de recursos humanos é o principal fator de 

despesa pública neste sector. 

 

6.1.5. Resumo da análise dos modelos de políticas públicas 

No que diz respeito à análise comparativa de modelos de políticas públicas, nas diferentes vertentes 

incluídas na metodologia desenvolvida pela HQN Strategy Consulting, importa retirar as principais 

conclusões e pontos-chave para cada região. A tabela 6.1 apresenta o resumo da caracterização dos 
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utilizadores e prestadores dos serviços de apoio social a seniores e os diferentes modelos de 

financiamento, por região: 

 Tipo de utilizadores Prestadores de serviços Fonte de financiamento 

América do Norte • Maioria (> 50%) + 80 anos 
• Apoio com base institucional 

(lares, hospitais, unidades 
residenciais) 

• Cerca de 15% são 
cuidadores informais 

• Modelo híbrido, com maior 
incidência de financiamento 
privado (cerca de 0,4% do PIB) 

Bloco Escandinavo, 
Reino Unido, 
Alemanha e França 

• Maioria (> 50%) + 80 anos 
• Apoio com base domiciliária 

• Cerca de 3,5% da 
população ativa são 
cuidadores formais 

• Financiamento totalmente 
público, cerca de 3,5% do PIB 

Sul da Europa 
(incluindo Portugal) 

• Maioria (> 50%) + 80 anos 
• Apoio com base institucional e 

domiciliária 

• Preponderância de 
cuidadores informais e 
família 

• Financiamento público (cerca 
de 0,1% do PIB) através do 
sistema nacional de saúde e 
segurança social 

Tabela 6.1. Quadro-resumo de caracterização de utilizadores, prestadores e financiamento por zona geográfica 

Na Europa do Norte o modelo é marcadamente público em oposição extrema ao modelo dos EUA, 

onde predomina um modelo privado. Na Europa Continental, incluindo Portugal existem modelos 

híbridos com maior incidência do papel da família enquanto cuidadores informais. 

No domínio das políticas públicas, existem dois níveis fundamentais que caracterizam os diferentes 

modelos sociais: quem financia o serviço; quem decide qual o serviço a ser prestado. Estes dois 

níveis ajudam a caracterizar a política pública das regiões em causa. A figura 6.8 ilustra as políticas 

dos países da OCDE considerados no âmbito da análise competitiva para o Alto Alentejo, face aos 

dois níveis acima identificados: decisão e pagamento: 
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Figura 6.8. Politicas dos principais países EUA e Europeus face às decisões de Pagamento 

 

A leitura da figura 6.8 demonstra que o Sul da Europa é caracterizado por um sistema de 

financiamento maioritariamente público em que, quando o Estado financia o serviço 
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(maioritariamente de forma indireta, através do 3º setor) é o próprio Estado que define os serviços 

prestados (só com operadores do 3º setor através de acordos /protocolos), mas no qual os cidadãos 

são limitados no seu poder de escolha, em que quem recebe o financiamento são as instituições e 

não as pessoas. 

No outro extremo, estão os EUA em que a maioria dos serviços é paga e decidida pelo indivíduo, 

tratando-se de um modelo maioritariamente privado e individualista. 

Nos modelos da Europa do Norte continuam a ser financiados pelo Estado mas a decisão 

relativamente à escolha do operador/cuidador é do indivíduo (Holanda, Escandinávia e Reino Unido). 

Estes modelos estão em crescente desenvolvimento nos mercados mais inovadores, com maior 

maturidade e responsabilidade dos cidadãos, como se reflete nos países em questão nesse 

quadrante. 

 

6.2. Análise dos principais modelos da Economia Social e Políticas Públicas por país 

De forma a retirar conclusões aplicáveis e replicáveis na região do Alto Alentejo, foi analisada a 

Economia Social e respetivas políticas públicas, focadas no apoio social a seniores de diversos 

países: Alemanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Holanda, 

Reino Unido, Suécia e Suíça. Na análise comparativa entre estes países
159

, foram tidas em conta as 

seguintes variáveis:  

 Características demográficas da população,  

 Tipo de apoio prestado (apoio domiciliário formal ou informal e/ou institucionalizado),  

 Despesa com serviços de apoio social a seniores  

 Recursos humanos alocados em proporção da população sénior.  

Para cada país, a análise da HQN Strategy Consulting resume os pontos-chave em termos de 

políticas públicas e realça as boas práticas. 

Na análise comparativa da Economia Social de cada país, a análise da HQN Strategy Consulting 

apresenta um sumário da dimensão do setor, segundo as diferentes entidades da Economia Social, 

assim como das suas principais características, de acordo com o seu contributo para a economia, 

fontes de receitas e tipologia de serviços predominante. 

 

 

 

 

 

                                                      

159
 Principal fonte para análise comparativa entre países OECD, Help Wanted? Providing and paying for long-term care (2011) 
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6.2.1. Alemanha 
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Resumo de políticas públicas Boas práticas160 

• Cobertura. A Alemanha oferece cobertura e 
proteção universal nos serviços de apoio social 
a seniores através de um sistema de segurança 
social financiado pelos indivíduos e empresas; 

• Financiamento. O financiamento é feito 
através dos descontos para a Segurança Social 
e partilhado pelos indivíduos (dependente dos 
rendimentos) e empresas; no entanto, apenas é 
obrigatório o contributo para aqueles cobertos 
pelo sistema nacional de saúde; 

 

• Comparticipação. Os contributos rondam 
entre os 1,95% - 2,2% dos rendimentos anuais; 
despesa out-of-pocket suportada pelos 
indivíduos é cerca de 31%; 

• Formas de pagamento ao beneficiário. 
Utilizadores dos serviços de apoio sénior 
podem escolher entre três opções: 
transferências diretas (cash), serviços ou uma 
combinação dos dois; as transferências diretas 
têm demonstrado eficiência no controlo de 
custos no sector público. 

• Iniciativas para atrair e reter recursos 
humanos para cuidadores formais: (1) 
estratégias de recrutamento específicas para 
cada segmento (jovens, imigrantes, 
desempregados, etc.); (2) desenvolvimento de 
certificado de qualificações para cuidadores 
formais; (3) incentivos remuneratórios aos 
cuidadores formais. 

 

 

• Introdução dum sistema de segurança 
social financiado de forma separada 
contribui para um melhor controlo e gestão do 
orçamento dedicado aos serviços de apoio 
sénior, de forma complementar ao orçamento 
do sistema de saúde. 

• Existência de opção para receber 
transferências diretas (cerca de 25% dos 
utilizadores adota este formato), o que fomenta 
uma maior qualidade na prestação de serviços 
e uma maior satisfação na escolha dos 
indivíduos enquanto consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

160
 Fonte: OECD, Help Wanted? Providing and paying for long-term care (2011), Análise HQN Strategy Consulting 
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Principais caracteristicas da economia social na Alemanha
161

 

 

 

 

O setor social na Alemanha tem uma dimensão considerável e é marcadamente apoiado pelo 

Estado. Na Alemanha, existem vários tipos de entidades que compõem a Economia Social: 

associações sem fins lucrativos, fundações, cooperativas, instituições de interesse público e 

empresas limitadas com missão social (GmbH). A posição de destaque do setor social reflete as 

políticas sociais que incorporaram o chamado " princípio de subsidiação ", dando preferência a 

organização sem fins lucrativos na prestação de serviços sociais públicos. Assim, em áreas como a 

saúde e serviços sociais, existem acordos de parceria entre o setor sem fins lucrativos e o Estado.  

Existem quatro grandes tendências no setor social alemão
162: 

1. É um importante motor da economia. Representa um setor de 94 mil milhões de dólares, 

cerca de 3.9% do PIB do País. É também uma importante fonte de emprego, com cerca de 5% do 

emprego fora da agricultura, 12% do emprego no setor terciário e 30% do emprego no setor público. 

2. Tem um grande histórico de atividades. Através do princípio de self-administration que 

levou à proliferação da criação de organizações sociais no País, o princípio da subsidiação que dá 

primazia às organizações sociais na provisão de serviços públicos e o princípio da Gemeinwirtschaft, 

ou economia da comunidade, que incentiva o movimento cooperativo. 

3. Domínio dos serviços sociais. Dentro da economia social, a ação social representa cerca 

de 40% do emprego remunerado. Existe uma presença significativa do setor social na prestação de 

serviços de saúde e educação, acima da média europeia. 

4. A maior parte das receitas vem do setor público, com menor significância para a 

filantropia ou prestação de serviços. Isto demonstra a forte presença do Estado alemão na 

economia social e o papel que este desempenha na prestação de serviços sociais. As 

comparticipações do Estado representam 64% das receitas das organizações da economia social.  

 

 

 

                                                      

161
 Dados quantitativos com base em The Social Economy in the European Union, European Economic and Social Committee, 

2012 
162

 Global Civil Society, Dimensions of the nonprofit sector, John Hopkins University, 2000 
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6.2.2. Dinamarca 
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Resumo de políticas públicas Boas práticas
163

 

• Cobertura. A Dinamarca oferece cobertura 
e proteção universal nos serviços de apoio 
social a seniores; as Autarquias Locais são 
responsáveis pela prestação de serviços, 
cumprimentos das políticas públicas e alocação 
de recursos (descentralização). O sistema 
Dinamarquês inclui cobertura para serviços de 
adaptação de residências e apoio domiciliário. 

• Financiamento. O financiamento é feito 
pelas Autarquias Locais que por sua vez são 
financiadas pela Administração Central que 
anualmente determina um valor de orçamento 
financiado por contribuições fiscais; 

• Comparticipação. Despesas out-of-pocket 
assumidas pelos indivíduos são mínimas e 
situam-se nos 10% do total da despesa; 

• Formas de pagamento ao beneficiário. 
Existe a possibilidade de transferências diretas 
(cash) que tem sido visto como uma forma de 
incentivar maior eficiência e qualidade na 
prestação de serviços de apoio social a 
seniores. 

• Foco na manutenção da população 
sénior nas suas casas, i.e., o sistema 
Dinamarquês pretende manter as pessoas nas 
suas casas o maior tempo possível, financiando 
serviços de adaptação das residências, apoio 
domiciliário (incluindo Atividades de Vida 
Diária). 

• Liberdade de escolha. Os beneficiários de 
serviços de apoio social a seniores têm 
liberdade de escolha no tipo de serviços que 
vão receber, melhorando desta forma a 
satisfação dos mesmos com os serviços de 
apoio. 

• Descentralização da alocação de 
recursos e prestação de serviços, que 
acontece a um nível local onde existe uma 
maior proximidade com as necessidades 
específicas dos segmentos beneficiários dos 
serviços de apoio social a seniores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

163
 Fonte: OECD, Help Wanted? Providing and paying for long-term care (2011), Análise HQN Strategy Consulting 
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Principais caracteristicas da economia social na Dinamarca
164

 

 

 

A Economia Social na Dinamarca é composta pelas seguintes entidades: cooperativas, associações 

mutualistas, associações sem fins lucrativos e, mais recentemente, empresas sociais. Em 

complemento, existem outros formatos de organizações sociais que se situam entre o setor social e o 

setor público, assim como entre o setor social e o setor privado. Estes modelos híbridos dão lugar a 

uma economia convergente bastante dinâmica. 

Existem três grandes tendências no setor social dinamarquês: 

1. Grande participação de voluntários. Por ser um modelo típico escandinavo, a participação 

da sociedade civil no setor social é bastante significativa com cerca de 38% da população a fazer 

atividades de voluntariado. 

2. Predominância da ação social. Dentro da economia social, existe uma distribuição 

equilibrada de organizações sociais nas áreas da saúde, educação, emprego e apoio à exclusão 

social. No entanto, destaca-se a área de ação social como sendo a principal. 

3. A maior parte das receitas vem do setor privado e de filantropia. Devido ao facto de o 

Estado ser o principal prestador de serviços sociais, as organizações sociais financiam grande parte 

das suas atividades através dos orçamentos de responsabilidade social das empresas e fundações. 
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 Dados quantitativos com base em The Social Economy in the European Union, European Economic and Social Committee, 
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6.2.3. Holanda 
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Apoio domiciliário Apoio de base institucional 

Despesa total com 

serviços de Apoio 

Social a Seniores 

 

3,5% do PIB 

8,2 cuidadores formais  

69,5 camas  

por 1000 cidadãos com mais de 

65 anos 

 

Resumo de políticas públicas Boas práticas
165

 

• Cobertura. A Holanda oferece cobertura 
para serviços de apoio social a seniores; os 
critérios de elegibilidade estão relacionados 
com os rendimentos e necessidades. 

• Financiamento. O financiamento é 
maioritariamente público e é feito através dum 
sistema de Segurança Social para Cuidados de 
Longa Duração que é financiado de forma 
separada; para este sistema contribuem os 
indivíduos e entidades empregadoras (2/3) e as 
receitas fiscais (1/3); a gestão dos contributos 
dos indivíduos é feita por seguradoras privadas, 
existindo um mix de prestação de serviços 
públicos e privados; 

• Comparticipação. Despesas “out-of-
pocket” assumidas pelos indivíduos são 
mínimas e situam-se nos 8% do total da 
despesa; 

• Formas de pagamento ao beneficiário. 
Desde 1994 que a Holanda adota 
transferências diretas (cash) mas ainda não foi 
comprovada qualquer redução de custos para o 
sector público atribuída a esse formato; 
cuidadores informais familiares podem ser 
remunerados através de transferências diretas 
(o que resultou num aumento da despesa com 
serviços de apoio social a seniores pois antes 
não eram remunerados) 

• Financiamento e disponibilização de 
serviços. Aumenta conforme as necessidades 
dos indivíduos. Por exemplo, beneficiários com 
problemas de saúde crónicos beneficiam de 
uma cobertura extra que lhes proporciona um 
maior montante de transferências diretas. 

• A Holanda é dos poucos países que 
permite que as transferências diretas sejam 
utilizadas para remunerar cuidadores 
informais (família); por um lado, este facto 
ajuda a melhorar e profissionalizar este tipo de 
apoios, por outro contribui para um aumento da 
despesa com serviços de apoio social a 
seniores. 

• Utilização de receitas fiscais para 
financiar parte dos serviços de apoio social 
a seniores, evitando sobrecarregar 
diretamente os colaboradores/empresas. 
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 Fonte: OECD, Help Wanted? Providing and paying for long-term care (2011), Análise HQN Strategy Consulting 
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Principais caracteristicas da economia social na Holanda
166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O setor social Holandês corresponde ao padrão de outros países da Europa Ocidental em termos de 

estrutura, composição e financiamento. A Economia Social na Holanda é composta pelas seguintes 

entidades: cooperativas, associações mutualistas, associações sem fins lucrativos e fundações No 

entanto, o setor social na Holanda excede em muito a maioria dos seus homólogos na Europa 

Continental em termos de dimensão. Desde 2012 que existe na Holanda um projeto para 

reconhecimento legal das empresas sociais. 

Existem cinco grandes tendências no setor social holandês
167: 

1. É um importante motor da economia. Representa um setor de 60 mil milhões de dólares, 

cerca de 15% do PIB do País. É também uma importante fonte de emprego, com cerca de 

12% do emprego fora da agricultura, 28% do emprego no setor terciário e 90% do emprego 

no setor público. 

2. É um dos maiores setores sociais da Europa Ocidental. O setor social Holandês é o 

maior empregador, em termos relativos, quando comparado com os seus pares da União 

Europeia, com cerca de 12% do total de emprego.  

3. Tem um grande histórico de atividades. O processo de "pilarização", ou seja, divisão entre 

o papel dos diferentes setores, aumentou as atividades sem fins lucrativos no início da 

segunda metade do século XIX. Com início na área da educação, várias áreas de atividade 

foram sendo abrangidas pela economia social. 

4. Domínio dos serviços sociais. Dentro da economia social, a ação social representa cerca 

de 42% do emprego remunerado. Existe uma presença significativa do setor social na 

prestação de serviços de saúde, com cerca de 70% dos pacientes a receberem cuidados 

prestados por organizações sociais.  

5. A maior parte das receitas vem do setor público, com menor significância para a 

filantropia ou prestação de serviços. As comparticipações do Estado representam 60% 

das receitas das organizações da economia social. 
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 Dados quantitativos com base em The Social Economy in the European Union, European Economic and Social Committee, 

2012 
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 Global Civil Society, Dimensions of the nonprofit sector, John Hopkins University, 2000 
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6.2.4. Reino Unido 
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Receptores de Cuidados de Longa Duração 

56 camas  

por 1000 cidadãos com mais de 65 anos 

5,5 milhões de cuidadores informais (11,7% da 

população com mais de 20 anos) 

 
 

Resumo de políticas públicas Boas práticas
168

 

• Cobertura. O Reino Unido não tem um 
sistema universal de acesso a serviços de 
apoio social a seniores, implementando um 
sistema means-tested, i.e., a comparticipação 
pública, total ou parcial, depende de critérios de 
elegibilidade e rendimento dos indivíduos.  

• Comparticipação. Os encargos para os 
indivíduos podem ir até aos 60% do rendimento 
anual para aqueles que se situam nos últimos 
4/5 em termos de escalão de rendimento. 

• Formas de pagamento ao beneficiário. O 
Reino Unido é um dos países, a par da 
Holanda, que mais tem adotado uma agenda 
de personalização com a utilização de 
orçamentos pessoais que aumentam a escolha 
dos beneficiários. Estes orçamentos são feitos 
através de transferências diretas. 

• Financiamento. O sistema de serviços de 
apoio social a seniores é maioritariamente 
financiado através de impostos, a nível da 
administração central e local. Existe uma 
descentralização das decisões sobre alocação 
de fundos para a administração local 

• Customização consoante a faixa etária, 
indivíduos com menos de 65 anos têm direito a 
um Disability Living Allowance (entre £21.55 e 
£81.30 por semana), com mais de 65 anos têm 
direito a um Attendance Allowance (entre 
£54.45 e £81.30 por semana); existe ainda um 
Living Fund que é alocado pelas Autarquias 
Locais diretamente. 

• O Reino Unido é um dos países onde as 
organizações sociais mais prestam serviços 
de apoio social a seniores, o que reflete a 
importância das transferências diretas que dão 
maior escolha ao beneficiário. 

• A monitorização da qualidade dos 
serviços prestados é feita por uma Care 
Quality Commission, que acredita e regula os 
prestadores de serviços; existe um programa 
de formação e acreditação de cuidadores 
informais (Care First) que permite estes 
cuidadores a receberem até £100 por semana 
pelos serviços que prestam. 
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 Fonte: OECD, Help Wanted? Providing and paying for long-term care (2011), Análise HQN Strategy Consulting 
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Principais caracteristicas da economia social no Reino Unido
169

 

 

 

O setor social tem uma longa tradição no Reino Unido e na sua forma mais básica é um termo para 

definir a atividade que está fora do sector público e privado. A Economia Social no Reino Unido é 

composta pelas seguintes entidades: cooperativas, associações mutualistas, associações sem fins 

lucrativos, fundações e empresas sociais. Este setor é muitas vezes usado como um sinónimo de 

voluntariado que perde relevância devido à rápida profissionalização do setor social. O setor social 

tenta servir de chapéu para os decisores políticos e refere-se a inúmeras áreas de atividade que 

respondem a conceitos como empresa social, organizações voluntárias, cooperativas, instituições de 

caridade, ONGs, sociedade civil e organizações comunitárias. 

Existem três grandes tendências no setor social do Reino Unido
170

: 

1. É um importante motor da economia. Representa um setor de 75 mil milhões de dólares, 

cerca de 9% do PIB do País. É também uma importante fonte de emprego, com cerca de 1,7 

milhões de postos de trabalho remunerados. 

2. Existência de empresas sociais. O setor social no Reino Unido contempla estruturas 

jurídicas híbridas como as Community Interest Companies que desempenham o papel de 

empresas sociais, isto é, podem prestar serviços como uma empresa tradicional com uma 

política de distribuição de dividendos diferente (reinvestimento na atividade) e beneficiar de 

um estatuto mais vantajoso em termos fiscais por terem uma missão social. 

3. Equilíbrio entre diferentes áreas. O setor social está embebido em toda a sociedade 

inglesa, desde a prestação de serviços de ação social até à educação, saúde, emprego, 

entre outros. O setor da saúde, fruto do movimento de spin-offs do National Health System é 

um dos mais vibrantes do terceiro setor. 
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 Dados quantitativos com base em The Social Economy in the European Union, European Economic and Social Committee, 
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  Global Civil Society, Dimensions of the nonprofit sector, John Hopkins University, 2000 
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6.2.5. Espanha 
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0,6% do PIB 
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21,3 camas  

por 1000 cidadãos com mais de 

65 anos 

 

 

Resumo de políticas públicas Boas práticas
171

 

• Cobertura. Em Espanha o sistema é 
universal e o tipo de serviços prestado varia 
consoante o grau de dependência. Existem três 
graus de dependência: moderado, grave e 
muito grave. 

• Tipo de cuidadores. Apesar de existir um 
sistema universal, Espanha tem a segunda 
maior incidência de cuidadores informais 
(familiares) da OCDE, o que se reflete na 
menor qualidade dos serviços de apoio social a 
seniores (56% não têm qualquer formação). A 
maioria destes cuidadores informais presta este 
serviço durante mais de 20 horas por semana. 

 

• Comparticipação. Pela predominância de 
cuidadores informais e pela baixa resposta de 
serviços públicos, existe um crescimento de 
operadores privados que beneficiam de 
copagamentos do Estado permitindo que os 
indivíduos acedam a estes serviços. As 
despesas “out of pocket” representam 30% da 
despesa total. 

• Financiamento. Os serviços de apoio social 
a seniores são financiados pela receita fiscal, a 
nível central e local. A alocação de recursos 
está descentralizada para o nível local 

• A prioridade de política pública em 
Espanha nesta área é na melhoria da 
qualificação, formação e qualidade do 
serviço prestado pelos cuidadores informais. 
Existem várias iniciativas em curso de forma a 
qualificar esta força de trabalho. 

• Espanha está a trabalhar no sentido de 
ter transferências diretas transferindo a 
escolha para o beneficiário, de forma a 
melhorar a competitividade no sector dos 
prestadores de serviços de apoio social a 
seniores. 

 

• Benefícios financeiros: Prestação para 
contratar serviços privados quando não existe 
prestação pública (entre 400€ e 831€ por mês); 
prestação para cuidadores informais (entre 
300€ e 519€ por mês); prestação para graus de 
dependência muito grave (entre 609€ e 812€ 
por mês). 
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 Fonte: OECD, Help Wanted? Providing and paying for long-term care (2011), Análise HQN Strategy Consulting 
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Principais caracteristicas da economia social em Espanha
172

 

 

 

O setor social em Espanha concentra uma parte significativa dos seus recursos humanos e 

financeiros na área de ação social. A Economia Social em Espanha é composta pelas seguintes 

entidades: cooperativas, associações mutualistas, associações sem fins lucrativos, fundações e 

empresas de inserção social direcionadas a segmentos específicos da população. Estas empresas 

representam o estatuto de empresas socias em Espanha, segundo a lei de bases que reconhece 

empresas sociais desde 2011. No entanto, ao contrário do grande parte do resto da Europa 

Ocidental, as organizações sociais em Espanha dependem mais de prestação de serviços e 

financiamento privado do que da comparticipação financeira do Estado. O que distingue o setor 

social em Espanha é um nível relativamente elevado de donativos privados no orçamento das 

organizações. 

Existem quatro grandes tendências no setor social espanhol
173

: 

1. Uma crescente importância económica. Representa um setor de 22 mil milhões de 

dólares, cerca de 4% do PIB do País. É também uma importante fonte de emprego, com 

cerca de 4.5% do emprego fora da agricultura, 6.8% do emprego no setor terciário e 23% do 

emprego no setor público. 

2. Uma história longa na prestação de serviços sociais. O rápido desenvolvimento 

económico de Espanha desde 1975 foi também acompanhado por uma maior procura de 

serviços sociais. Estes são prestados por um sector social em expansão. 

3. Domínio dos serviços sociais. Dentro da economia social, a ação social representa cerca 

de 32% do emprego remunerado. Existem pequenas organizações sociais na prestação de 

serviços de saúde e educação e cultura. 

4. A maior parte das receitas vem da prestação de serviços e do setor privado. A 

prestação de serviços representa cerca de 50% das receitas do setor social, sendo apenas 

30% transferências do Estado através de comparticipações. 
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 Dados quantitativos com base em The Social Economy in the European Union, European Economic and Social Committee, 
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 Global Civil Society, Dimensions of the nonprofit sector, John Hopkins University, 2000 
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6.2.6. França 
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Apoio domiciliário Apoio de base institucional 

Despesa total com 

serviços de Apoio 

Social a Seniores 

 

1,8% do PIB 

52 camas  

por 1000 cidadãos com mais de 

65 anos 

 

Resumo de políticas públicas Boas práticas
174

 

• Cobertura. Em França o sistema é 
universal e tem duas componentes principais: o 
sistema de saúde público e um complemento 
para situações de dependência – O APA - 
(Allocation Personalisee d’Autonomie). Estas 
dotações são financiadas por receita fiscal. 

• Prestação de serviços. O apoio de base 
institucional divide-se em prestação pública 
(57%), prestação por organizações sociais 
(27%) e prestação por privados (16%). 

• Formas de pagamento ao beneficiário. O 
custo de base institucional está dividido em três 
tipos de custos: custo de saúde (suportado pelo 
seguro público), custo de dependência 
(suportado pelo APA) e custo de alojamento 
(suportado pelo indivíduo ou pelo orçamento de 
alojamento social). 

• Financiamento. O APA financia os serviços 
de apoio social a seniores de acordo com o 
grau de dependência, variando entre os 530€ e 
1235€). 

• Incentivos fiscais, em França é possível 
deduzir o valor gasto com atividades de apoio 
diário no IRS, até um valor de 10 mil euros. 
Esta dedução inclui a contratação de um 
cuidador informal. 

• França, a par dos EUA, é um dos países 
com mais pessoas com seguros de saúde 
privado. Em França, 15% da população cm 
mais de 40 anos tem um seguro privado para 
serviços de apoio social a seniores. O principal 
método utilizado é o de anuidades, em que o 
indivíduo faz contribuições regulares para 
utilização no futuro. 

• Cerca de 75% dos beneficiários do APA 
recebem cuidados de um cuidador informal, 
frequentemente dum familiar. As duas 
realidades, como em Espanha, estão nos 
extremos: dum lado a família, no outro extremo, 
a prestação privada pelo cofinanciamento 
público. 
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Principais caracteristicas da economia social em França
175

 

 

 

 

França tem um setor social de grande dimensão, fortemente apoiado pelo Estado. Este 

desenvolvimento é relativamente recente, pois durante grande parte do período entre a Revolução 

Francesa e 1864, associações e outras organizações sem fins lucrativos eram ilegais em França e 

eram vistos como instituições não democráticas. Com o incentivo das políticas sociais introduzidas 

pelo governo Mitterand no início de 1980, o setor social tem vindo a ganhar uma maior 

preponderância. Atualmente, a Economia Social em França é composta pelas seguintes entidades: 

cooperativas, associações mutualistas, associações sem fins lucrativos, fundações e comités 

d’entreprise. Em França, houve um projeto de lei para reconhecer o estatuto de empresas sociais em 

2012 que acabou por não ser aprovado. 

Existem quatro grandes tendências no setor social francês
176

: 

1. É um importante motor da economia. Representa 6.3% do PIB do País. É também uma 

importante fonte de emprego, com cerca de 2 milhões de postos de trabalho criados, cerca 

de 5% do total de emprego remunerado 

2. Domínio dos serviços sociais. Dentro da economia social, a ação social representa cerca 

de 40% de todos os postos de trabalho. Existe uma presença significativa do setor social na 

prestação de serviços de educação. 

3. A maior parte das receitas vem do setor público. As comparticipações do Estado 

representam 58% das receitas das organizações da economia social. O financiamento 

privado representa cerca de 30% das receitas da economia social, sendo o restante 

assegurado por donativos e filantropia. 

4. Existem grandes organizações sociais em França. A maior empresa social da Europa é 

Francesa, o Groupe SOS, e tem mais de 12 mil colaboradores e receitas acima dos 100 

milhões de euros anuais. 
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6.2.7. Finlândia 
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Apoio domiciliário Apoio de base institucional 

Despesa total com 

serviços de Apoio 

Social a Seniores 

 

2,2% do PIB 

25,000 cuidadores 

formais (3% da população 

com mais de 65 anos) 

 

Resumo de políticas públicas Boas práticas
177

 

• Cobertura. A Finlândia financia o seu 
sistema universal de serviços de apoio social a 
seniores através de receita fiscal a nível central 
(~40%) e local (~60%).  

• Financiamento. A responsabilidade da 
alocação de recursos financeiros, não-
financeiros e oferta de serviços acontece a 
nível municipal/local. As autarquias locais 
podem contratar serviços de prestadores 
privados ou públicos. 

• Formas de pagamento ao beneficiário. 
Existe a possibilidade de utilizar um sistema de 
vouchers para que os indivíduos possam 
utilizar esse voucher nos serviços que acharem 
mais adequados. Os vouchers só podem ser 
utilizados em prestadores certificados pela 
autoridade local. 

• Outros benefícios. Além do acesso 
universal a serviços de apoio social a seniores, 
os indivíduos com grau de dependência 
elevado têm direito a um benefício mensal, 
independentemente do seu escalão de 
rendimento. 

• Comparticipação. Despesas out-of-pocket 
asseguradas pelos indivíduos são de cerca de 
10%. 

• Foco de política pública na Finlândia é 
aumentar a proporção de serviços 
domiciliários e teleassistência de forma a 
reduzir os serviços de base institucional, de 
forma a poder prestar serviços centrados no 
beneficiário. 

• Todos os beneficiários de serviços de 
apoio social a seniores têm um plano de 
ação individual que é desenvolvido em 
conjunto com a Autarquia Local, beneficiário, 
prestador de serviço e família. 

• As autarquias locais têm um mecanismo 
de financiamento para reparações 
domiciliárias de forma a adaptar os serviços 
neste contexto. 

• Existe a possibilidade de acordos entre 
cuidadores informais e as autarquias locais, 
desde que devidamente sinalizados. Estes 
cuidadores podem receber um salário e serem 
incluídos nos descontos para a Segurança 
Social. 
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Principais caracteristicas da economia social na Finlândia
178

 

 

 

 

É um setor social "tipo escandinavo" com base no princípio da cobertura universal e uma forte 

tradição de movimentos sociais que em muito influenciaram o desenvolvimento do setor na Finlândia. 

A Economia Social na Finlândia é composta pelas seguintes entidades: cooperativas, associações 

mutualistas, associações sem fins lucrativos, fundações e empresas sociais (desde 2003). No 

entanto, o setor social é relativamente pequeno em termos de emprego remunerado, com uma 

concentração mais baixa dos recursos humanos na ação social do que na maioria de outros países 

Europeus. 

Existem quatro grandes tendências no setor social finlandês
179

: 

1. É um importante motor da economia. Representa um setor de 4,7 mil milhões de dólares, 

cerca de 3.8% do PIB do País. Representa cerca de 200 mil empregos remunerados. 

2. Tem uma história limitada pelo contexto do Estado Finlandês. Motivado pelo estilo do 

setor público de tipo escandinavo, o setor social na Finlândia tem um peso menos 

significativo porque muita da provisão pública é feita pelo Estado diretamente e existe uma 

cultura de apoio à iniciativa privada mesmo na prestação de serviços socais. 

3. Um equilíbrio de diferentes áreas. Dentro da economia social, existe uma distribuição 

equilibrada de organizações sociais nas áreas da saúde, educação, emprego e apoio à 

exclusão social. 

4. A maior parte das receitas vem do setor privado. Devido ao facto de o Estado ser o 

principal prestador de serviços sociais, as organizações da Economia Social na Finlândia 

financiam as suas atividades através dos orçamentos de responsabilidade social das 

empresas, com um forte enfoque na inovação social. 
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 Dados quantitativos com base em The Social Economy in the European Union, European Economic and Social Committee, 

2012 
179

 Global Civil Society, Dimensions of the nonprofit sector, John Hopkins University, 2000 
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6.2.8. Suécia 
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Apoio domiciliário Apoio de base institucional 

Despesa total com 

serviços de Apoio 

Social a Seniores 

 

3,6% do PIB 

23,3 cuidadores formais  

84,4 camas  

por 1000 cidadãos com mais de 

65 anos 

 

Resumo de políticas públicas Boas práticas
180

 

• Cobertura. Os serviços de apoio social a 
seniores são universais na Suécia e são 
maioritariamente financiados pela 
administração local (85%), em complemento à 
administração central (11-12%) e a uma 
pequena proporção assegurada pelos 
indivíduos (3-4%). É um sistema financiado 
essencialmente pela receita fiscal. 

• Financiamento. A responsabilidade da 
alocação de recursos, desenho dos sistemas 
integrados de saúde e avaliação dos graus de 
dependência é feito a nível local. Cada 
indivíduo tem um assistente social que trabalha 
diretamente estas questões. 

• Prestadores de serviços. As organizações 
sociais desempenham um papel importante, 
pelo financiamento que recebem, para 
complementar a provisão de serviços que 
existe pelos atores públicos e privados. 

• Desde 2009 que a Suécia adota um 
sistema de vouchers para que os 
beneficiários possam utilizar esses vouchers 
em operadores privados. Em simultâneo, 
facilitou a entrada a estes operadores de forma 
a incentivar uma maior competitividade e 
qualidade do serviço, ao aumentar a 
possibilidade de escolha pelo beneficiário. 

• Familiares que têm de deixar o trabalho 
para cuidar de um doente com atividades de 
vida diárias continuam a receber o seu salário 
até 80%, que é assegurado pelo sistema 
municipal de serviços de apoio social a 
seniores.  

• O sistema universal não está dependente 
dos escalões de rendimento dos indivíduos. 
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 Fonte: OECD, Help Wanted? Providing and paying for long-term care (2011), Análise HQN Strategy Consulting 
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Principais caracteristicas da economia social na Suécia
181

 

 

 

O setor social na Suécia tem a sua origem na Primeira Guerra Mundial e tornou-se mais 

desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial. Apesar de existir uma forte tendência, como em 

qualquer outro país Escandinavo, para um maior papel do Estado e menor papel do setor social, 

existem vários fatores que demonstram o crescimento da economia social no País. As atividades de 

voluntariado também são consideradas um importante fator no processo democrático e de 

mobilização política dentro da Suécia. A Economia Social na Suécia é composta pelas seguintes 

entidades: cooperativas, associações mutualistas, associações sem fins lucrativos, associações de 

alojamento social e fundações. 

Existem três grandes tendências no setor social sueco: 

1. Importante motor da economia. Em 2009, cerca de 850 milhões de euros foram alocados a 

organizações sem fins lucrativos de forma a financiar as suas atividades. O setor social emprega 

cerca de 1 milhão de pessoas na Suécia. 

2. Papel preponderante de privados e associados em nome individual. As 

comparticipações públicas às organizações sociais representam apenas um terço do orçamento das 

organizações sociais. Cerca de 60% do financiamento vem de associados em nome individual das 

organizações e da geração de receitas através da prestação de serviços. Existem também uma 

tendência para a maior relação entre organizações sociais e os municípios, a quem foram 

transferidas essas responsabilidades pelo Governo central. 

3. Um equilíbrio de diferentes áreas. Dentro da economia social, existe uma distribuição 

equilibrada de organizações sociais nas áreas da saúde, educação, emprego e apoio à exclusão 

social. 
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 Dados quantitativos com base em The Social Economy in the European Union, European Economic and Social Committee, 
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6.2.9. Suíça 
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Apoio domiciliário Apoio de base institucional 

Despesa total com 

serviços de Apoio 

Social a Seniores 

 

2% do PIB 

7,6 cuidadores formais  

72 camas  

por 1000 cidadãos com mais de 

65 anos 

 

Resumo de políticas públicas Boas práticas
182

 

• Cobertura. A Suíça funciona com um 
sistema de diferentes níveis: um seguro de 
saúde obrigatório, i.e., os serviços de apoio 
social a seniores são financiados pelo 
orçamento da saúde e não um orçamento 
separado; um benefício dependente de graus 
de dependência e, por fim, prestações 
suplementares. 

 

• Financiamento. O seguro de saúde cobre 
os custos médicos associados mas apenas 
uma pequena parte das atividades de vida 
diárias; as prestações por invalidez variam 
entre os 998€ e os 16140€ para os casos mais 
graves; as prestações complementares situam-
se nos 1985€. Existe uma grande duplicação 
de pessoas que recebem os vários tipos de 
benefícios. 

• Governance. A responsabilidade pela 
alocação de recursos e gestão dos serviços 
prestados é feita ao nível local e municipal. 

• Comparticipação. Despesas out of pocket 
representam cerca de 30% que são 
asseguradas pelos indivíduos 

• Incentivos fiscais, pela dedução na 
declaração de rendimentos dos serviços de 
apoio social a seniores recebidos. 

• Política pública muito orientada para um 
aumento da prestação de serviços 
domiciliários de forma a reduzir a pressão 
sobre os serviços de base institucional e melhor 
adaptar os serviços às necessidades dos 
beneficiários. 

• Predominância de organizações sociais 
na prestação de serviços, através do sistema 
Spitex que prestam serviços domiciliários 
financiados diretamente pelas autarquias 
locais, segundo uma avaliação de 
necessidades por indivíduo. 
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 Fonte: OECD, Help Wanted? Providing and paying for long-term care (2011), Análise HQN Strategy Consulting 
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6.2.10. Estados Unidos da América 

 

 

 

Resumo de políticas públicas Boas práticas
183

 

• Cobertura. Nos EUA, a cobertura de 
serviços de apoio social a seniores não é 
universal e é direcionada aos segmentos mais 
vulneráveis e com menos rendimentos, como 
parte integrante do Medicaid. Os EUA são um 
dos países onde o mercado de seguros de 
saúde privados está mais desenvolvido. 

• Tipo de cuidadores. Nos EUA, cerca de 
25% dos cuidadores são imigrantes. No longo-
prazo, existe uma expectativa de aumento de 
procura por cuidadores formais, aumentando 
em 1,5 vezes o valor atual de 4,3 milhões de 
cuidadores formais. 

 

 

 

• Comparticipação. O Medicaid é 
direcionado aos segmentos da população dos 
escalões de rendimento mais reduzido. No 
entanto, os critérios de elegibilidade variam 
entre Estados nos EUA. O Medicare não inclui 
serviços de apoio social a seniores mas apoia 
com despesas adicionais e de medicamentação 
para cidadãos a partir dos 65 anos. 

• Financiamento. Apesar de ser um dos 
mercados de seguros de saúde privados mais 
desenvolvido, os EUA são frequentemente 
percecionados como tendo produtos financeiros 
complexos o que resulta em que apenas 5% da 
população tenha seguros privados (em 
comparação com França em que 15% da 
população tem seguros de saúde privados). 

• A introdução do Community Living 
Assistance Services and Supports (CLASS) 
pretende replicar as experiências da Holanda e 
Reino Unido na utilização de orçamentos 
pessoais e transferências diretas de forma a 
reduzir a pressão de custos de base 
institucional que o modelo atual do Medicaid 
provoca. 

• Os EUA estão a apostar nos serviços 
domiciliários, principalmente através das 
Home and Community-Based Services 
Initiatives que pretendem envolver parceiros do 
terceiro sector na prestação de serviços de 
apoio social a seniores. Este modelo conjuga 
prestadores do sector privado com prestadores 
do sector social. 

 

• Segmentação dos serviços prestados, 
através duma categorização clara e critérios de 
elegibilidade objetivos em que os Facility-based 
LTC services definem os diferentes níveis de 
intensidade do serviço de acordo com os graus 
de dependência (este espectro inclui desde 
residências autónomas, passando por unidades 
assistidas e centros de cuidados continuados). 

 

 

                                                      

183
 Fonte: OECD, Help Wanted? Providing and paying for long-term care (2011), Análise HQN Strategy Consulting 
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Principais caracteristicas da economia social nos EUA 

 

 

A definição do setor social nos EUA é um processo complexo devido aos vários conceitos utilizados 

para referência ao setor que podem ser utilizados com o mesmo fim: setor sem fins lucrativos, de 

caridade, voluntário, independente, isento de impostos, entre outros.  

De acordo com o Internal Revenue Code, estão disponíveis cerca de 30 tipos legais de organizações 

que estão isentas de impostos pela sua missão social. Embora este registo permita ter uma visão 

muito ampla do setor sem fins lucrativos, existem outras organizações, como é o caso das 

congregações religiosas, que não são obrigadas a registar-se no IRS. Neste leque, incluem-se 

também organizações como as associações de pais e professores, associações de bairros, teatros 

de comunidade, entre outras.  

As entidades do setor sem fins lucrativos foram organizadas pelo National Center for Charitable 

Statistics, nas 3 seguintes dimensões: public charities, private foundations e outras organizações 

isentas
184

. 

O National Center for Charitable Statistics estima que existam 2,3 milhões de organizações sociais 

nos EUA, representando 7,8% do total de organizações existentes
185

.  

As organizações sem fins lucrativos registadas incluem organizações de várias categorias, 

nomeadamente de saúde, de educação, de arte, de apoio jurídico, assim como sindicatos e 

associações profissionais. Esta fatia é representada, maioritariamente, pelas Public Charities, que 

representam aproximadamente 60% de todas as organizações sociais registadas. 

A contribuição do setor sem fins lucrativos nos EUA, para o Produto Interno Bruto (PIB) é de 6,6%, 

quando contabilizados os trabalhadores voluntários, e de 5,5%, quando excluídos estes 

trabalhadores, em 2009. 

Em 2009, o peso do emprego remunerado no terceiro setor no total do emprego apresentava um 

valor de 7,7%, valor representativo do peso económico deste setor. 
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 website oficial do NCCS, acesso de março de 2015 (http://nccsweb.urban.org/PubApps/nonprofit-overview.php) 

185
 Salamon, L., The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Defining the Nonprofit Sector: The United States, 

Institute for Policy Studies, Center for Civil Society Studies, 1996. 
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6.3 Análise dos principais modelos de financiamento no âmbito da Economia Social  

Na análise e compreensão dos diferentes modelos de financiamento no apoio ao setor da Vida 

Sénior, direcionado a entidades da Economia Social que prestam esses serviços, importa definir as 

duas questões mais relevantes – quem paga? E de que forma paga? – Embora dentro de cada 

modelo – público e privado – existam diferentes formas de financiamento que podem coexistir. 

De forma a analisar os principais modelos de financiamento nas várias regiões, a HQN Strategy 

Consulting desenvolveu uma metodologia descrita na figura 6.9: 

          

Sistema Nacional de Saúde / 

Segurança Social 

Comparticipações públicas 

Seguros de Saúde privados 

Hipotecas inversas (equity releases) 

“Out of pocket” (comparticipação dos 

indivíduos) 

PÚBLICO PRIVADO/INDIVÍDUO HÍBRIDO 

? 
 

Figura 6.9. Metodologia para análise dos modelos de financiamento de serviços de apoio social para seniores 

 

Esta metodologia considera o espectro de financiamento tendo em conta, por um lado, a fonte de 

financiamento público através dos Sistemas Nacionais de Saúde, Segurança Social e 

comparticipações públicas; por outro lado, o financiamento privado por parte do indivíduo, através de 

seguros de saúde, comparticipação dos indivíduos e instrumentos inovadores como as hipotecas 

inversas. 

De destacar que, independentemente da fonte de financiamento – pública ou privada – a orientação 

relativamente aos prestadores de serviços está focada nas entidades da Economia Social. 

Tipicamente na Europa estas entidades que tradicionalmente estão melhor posicionadas para 

responderem às necessidades de apoio da população sénior.  

 A metodologia considera também modelos híbridos, em crescente adoção pelos países com um 

sector de Vida Sénior mais maduro e desenvolvido. Numa perspetiva híbrida, destacam-se os 

“Títulos de Impacto Social”. 

Existem várias questões que influenciam a adoção de diferentes fontes de financiamento pelas 

entidades da Economia Social. Primordialmente, a decisão prende-se com o poder de compra: 

quando este é mais elevado, existe uma tendência para aquisição de seguros de saúde privados e 

pagamento direto dos cuidados de Vida Sénior; quando este é menor, a generalidade das pessoas 

acede aos Sistemas Nacionais de Saúde e Segurança Social.  

No entanto, existem outras questões a considerar, como por exemplo, questões culturais ou a 

inexistência de oferta de produtos de financiamento alternativos. 
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6.3.1. Financiamento público de serviços de Vida Sénior 

O financiamento público dos serviços de Vida Sénior pode ser feito através dos Sistemas Nacionais 

de Saúde/Segurança Social, cofinanciamento de serviços prestados por privados e/ou 

cofinanciamento de serviços prestados por organizações sociais. Em Portugal este financiamento é 

quase exclusivamente canalizado para entidades da Economia Social que disponibilizam respostas 

sociais para idosos. 

FINANCIAMENTO PÚBLICO 
ATRAVÉS DO SISTEMA 

NACIONAL DE SAÚDE/

SEGURANÇA SOCIAL 

ATRAVÉS DO CO-

FINANCIAMENTO DE 

SERVIÇOS PRESTADOS POR 

PRIVADOS 

ATRAVÉS DO CO-

FINANCIAMENTO DE 

SERVIÇOS PRESTADOS POR 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

FORMAS DE FINANCIAMENTO 

Descrição 

Os indivíduos recebem os serviços 
que constam na oferta do Estado 

no âmbito do Sistema Nacional de 

Saúde ou de Segurança Social 

público 

Estado comparticipa uma parte do 
custo com serviços prestados por 

privados. O indivíduo paga o 

remanescente do custo total 

Estado incentiva a economia social 
ao subcontratar organizações 

sociais para a prestação de 

serviços. Os indíviudos pagam o 

remanescente (inferior ao custo 
dos serviços prestados por  

privados) 

 

Figura 6.10. Formas de financiamento público 

 

A figura 6.10
186

, mostra que nos países do Sul da Europa (Portugal, Espanha e França) e no Reino 

Unido, o financiamento é maioritariamente público e tende a ser prestado através dos Sistemas 

Nacionais de Saúde e/ou Segurança Social. Em alguns países como a Holanda (apesar deste ter um 

mix de público e privado) e a Alemanha, existe uma maior incidência de serviços privados enquanto 

no Bloco Escandinavo e no Reino Unido se verifica uma maior incidência de serviços prestados por 

organizações sociais. Neste último caso, o sistema é incentivado por políticas públicas de promoção 

da Economia Social enquanto prestador de serviços de apoio social a seniores. 

Ainda dentro do modelo de financiamento público, orientado para as entidades da Economia Social, 

existe uma tendência crescente para transferir a decisão sobre o serviço prestado para o 

beneficiário, que é normalmente referida como a “agenda da personalização”. A Holanda e o Reino 

Unido destacam-se como inovadores nesta abordagem. 

A Figura 6.11, em baixo, mostra, de forma visual, a diferença entre um modelo tradicional, em que o 

Estado decide que tipo de serviços, por tipo de prestador, podem ser utilizados pelos beneficiários 

(por exemplo, Portugal, Espanha, Itália) e um modelo inovador, em que o Estado transfere a 

responsabilidade da decisão sobre que serviço é utilizado para os beneficiários através de um 

sistema de vouchers (por exemplo, Suécia e Finlândia) ou através de orçamentos pessoais (por 

exemplo, Holanda e Reino Unido): 

                                                      

186
 Fonte: HQN Strategy Consulting (2014) 
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MODELO TRADICIONAL 
Estado decide que tipo de serviços, por tipo de prestador, podem ser utilizados pelos 

beneficiários (por exemplo, Portugal, Espanha, Itália). 

MODELO INOVADOR 
Estado transfere a responsabilidade da decisão sobre que serviço é utilizado para os 

beneficiários através de um sistema de vouchers (por exemplo, Suécia e Finlândia) ou 

através de orçamentos pessoas (por exemplo, Holanda e Reino Unido). 
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Operadores 
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Prestação de serviços 

 

Figura 6.11. Agenda da personalização
187

 

Esta transferência da decisão para o beneficiário contribui para uma maior competitividade dos 

prestadores de serviços de apoio social a seniores, resultando numa maior eficiência e qualidade do 

serviço prestado. Muitas vezes, esta eficiência resulta numa escolha das entidades da Economia 

Social que frequentemente apresentam uma maior capacidade de customização do serviço prestado. 

O “utente” passa a ser visto como um “cliente”, tal como acontece no sector privado. 

A aplicação da “agenda da personalização” não significa que se deva colocar de parte o modelo 

tradicional, mas a comparação entre os modelos sugere que a transferência da decisão para o 

beneficiário contribui para uma maior competitividade do sector, embora carece de uma regulação e 

controlo de aplicação forte, em especial nos países do Sul da Europa, em que culturalmente existe 

uma maior desresponsabilização do indivíduo e de em compensação uma maior intervenção direta 

do Estado e seus parceiros preferenciais que neste caso são as entidades do 3º setor.  

A tabela 6.2
188

, em baixo, resume as principais vantagens e desvantagens do modelo tradicional, em 

que o Estado decide, e o modelo inovador, em que o beneficiário decide qual o serviço que pretende 

receber: 

 Modelo tradicional Modelo personalizado 

Vantagens 

Estado tem maior controlo e monitorização 
sobre tipo de serviços prestados 

Quem decide é o indivíduo, logo o 
cliente passa a ser o beneficiário final e os 
prestadores de serviço têm de apostar na 
qualidade de serviço como fator 
diferenciador. Estes serviços são 
maioritariamente prestados por 
organizações sociais. 
 

Maior facilidade na organização e seleção de 
prestadores consoante critérios pré-
estabelecidos 

Maior competitividade entre os 
operadores pode resultar em preços 
mais competitivos para os beneficiários 
e, no processo de tomada de decisão, 
esta recair sobre a prestação feita por 
organizações sociais. 
 

Gestão da qualidade é feita através de 
critérios estandardizados e permite mapear 
principais áreas de necessidade para informar 
política pública 

Incentivo para que serviços de base 
comunitária e serviços de organizações 
sociais tenham maior preponderância na 
resposta de serviços de Apoio Social a 
Seniores 
 

As entidades da economia social são Dinamização das entidades da 
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beneficiárias naturais do Estado na 
prestação de serviços, contribuindo para a sua 
sustentabilidade 

economia social enquanto principais 
prestadores de serviços 

Desvantagens 

Falta de incentivos para a qualidade de 
serviço, cliente é o Estado e não o beneficiário 
final 

Em alguns casos, pode levar a 
poupanças significativas para o sector 
público mas deve ter critérios de 
elegibilidade bem definidos pois pode 
resultar em maior despesa pública no 
caso de pagar cuidadores informais (e: 
familiares) que antes não eram 
remunerados 
 

Falta de competitividade entre os prestadores 
de serviços porque as concessões são feitas de 
forma anual ou plurianual 

Leva frequentemente a uma 
competição pelo preço que pode refletir-
se numa redução da qualidade do serviço 
prestado  
 

Controlo de custos, pois os serviços são de 
base institucional e não existe informação sobre 
aquilo que os utentes realmente 
querem/precisam 

Exige um maior investimento em 
estrutura das organizações, em áreas 
de comunicação e marketing para 
angariação de clientes, o que pode 
significar um desvio da sua missão social 

Tabela 6.2. Comparação entre o modelo tradicional e o modelo personalizado 

A “agenda da personalização” foi testada com efeitos positivos ao nível da contenção de despesa no 

Reino Unido e com resultados não tão positivos na Holanda ao nível da redução de despesa, apesar 

de ter representado uma melhoria na qualidade dos serviços prestados, de acordo com os 

beneficiários. 

A figura 6.12 em baixo descreve os casos de estudo da agenda da personalização no Reino Unido e 

na Holanda. De notar que a Camden “Better Care Choices” foi um dos stakeholders entrevistados 

pela equipa de projeto da HQN Strategy Consulting aquando do benchmark em Londres. 

 

Figura 6.12. Casos de estudo da “agenda da personalização” no Reino Unido e Holanda 

 

A experiência do Reino Unido mostra que é possível obter poupanças de eficiência com a 

personalização dos serviços de Apoio Social a Seniores, refletindo a importância de ter uma 

abordagem local. Apesar dum primeiro teste menos positivo a nível de despesa, a Holanda continua 

a implementar este tipo de financiamento, mas mais focado numa lógica municipal. 
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6.3.2. Financiamento privado de serviços de apoio social a seniores 

Dentro do financiamento privado de serviços de Vida Sénior destacam-se dois tipos de instrumentos: 

os seguros de saúde privados, mais típicos e generalizados e as hipotecas inversas (equity 

releases), menos comuns e com alguns obstáculos em termos culturais. 

O seguro de saúde privado não pode ser suportado por todos os tipos de segmentos da população, 

motivo pelo qual, em alguns países, existe um mix entre financiamento público (para os escalões de 

rendimento mais baixo) e financiamento privado através de seguradoras. A figura 6.13
189

, reflete os 

dados da OCDE, e apresenta a percentagem dos seguros privados face à despesa total com 

serviços de apoio social a seniores. 
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Fig

ura 6.13. Percentagem dos seguros privados face à despesa total 

A OCDE considera os seguros privados como um nicho, pela pouca penetração que têm na maioria 

dos países. No entanto, com o aumento do poder de compra dos indivíduos e com uma maior 

consciência das limitações da prestação de serviços públicos, os seguros privados são um mercado 

em crescimento 

Para o sector público, o crescimento deste produto pode ser uma oportunidade, na medida em que 

reduz a pressão sobre a despesa pública, mas também uma ameaça, já que pode significar um 

contributo mais reduzido por parte da população (na medida em que o utente pode escolher onde 

alocar o seu contributo), tornando os serviços públicos mais caros (em caso de opção pelo seguro 

privado). 

Como mostra o gráfico anterior, nos EUA e Japão, existem uma maior proporção de seguros de 

saúde privados pela inexistência de Sistemas Nacionais de Saúde Públicos nestes países. Em 

contrapartida, países onde o financiamento público é maior, os seguros de saúde apresentam 

consequentemente uma menor penetração. 

Por outro lado, os EUA e a França são representativos dos dois modelos de seguros privados, sendo 

que a grande diferença está no momento do recebimento, por parte do utilizador do seguro, do 

montante reclamado, a priori no modelo de anuidade (França) ou a posteriori no modelo de 

reembolso (EUA): 
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 OECD 2011, Private Long-term Care Insurance: A Niche or a “Big Tent”? 
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 Modelo de anuidade: modelo através do qual os utilizadores de seguros recebem um 

valor pré-determinado num determinado período (ano/mês/semana), que varia de acordo 

com o grau de dependência. Este modelo contempla esta prestação independentemente 

dos picos de utilização dos serviços de Apoio Social. Esta prestação é suportada pelas 

seguradoras (mediante um prémio previamente estabelecido). Em França cerca de 20% 

dos seguros cobrem situações graves ou muito graves de dependência 

 

 Modelo de reembolso: Modelo através do qual os utilizadores de seguros recebem um 

valor pré-determinado para acederem aos diferentes serviços de Apoio Social a 

Seniores. Com base na necessidade de fundos e/ou outros custos, a seguradora faz o 

reembolso de acordo com os prazos estabelecidos no contrato. Neste modelo, o 

reembolso é feito quando a pessoa utiliza os serviços. 

Os EUA e a França são os países com maior proporção da população abrangida por seguros 

privados, com 15% e 5% respetivamente, da população com mais de 40 anos. 

Ainda dentro do financiamento privado, destaca-se um instrumento inovador em tendência crescente: 

a hipoteca inversa (“Equity Release” na versão original inglesa). A hipoteca inversa é um produto em 

tendência crescente, principalmente nos países anglo-saxónicos e constitui a principal alternativa aos 

seguros privados, sendo igualmente mais fácil de libertar capital para o “utente” poder financiar os 

serviços de apoio social que necessita.  

A hipoteca inversa consiste nas seguintes características
190

: 

 Produto financeiro que se caracteriza por ser um empréstimo que se contrai dando como 

colateral um imóvel, que terá de ser habitação própria permanente 

 Desta forma, o dono do imóvel pode libertar capital sem que tenha de vender a casa a 

uma instituição financeira 

 O capital liberto pode vir sob a forma duma prestação única, prestações regulares ou 

uma linha de crédito 

 Este tipo de produto é principalmente direcionado a pessoas com mais de 60 anos, 

proprietários dum imóvel sem qualquer hipoteca 

 

Caso de estudo: Reino Unido 

 O mercado deste tipo de produtos no Reino Unido era cerca de £956 milhões em 2011 

 A maioria das pessoas que adota este tipo de produto fá-lo para aceder a cuidados de longa 

duração ou para fazer obras de adaptação em casa 

 Existe um mix equilibrado entre produtos de prestação única (35%), prestação regular (50%) e linha 

de crédito (2%). 

Apesar de se apresentar como uma opção para libertação de capital, este tipo de produtos não tem 

uma penetração elevada na Europa Continental principalmente por questões culturais. 
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 Fonte: Dilnot Commission, 2011; Equity Release Council, 2014 
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6.3.3. Modelos de financiamento híbrido de serviços de Vida Sénior 

Os modelos de financiamento dos serviços de Vida Sénior estão a evoluir de uma perspetiva 

puramente pública ou privada para modelos híbridos que apresentam soluções de partilha de risco 

mais eficientes. 

O investimento social é uma forma de investimento emergente na área do apoio à saúde e ao bem-

estar da população sénior destacando-se, de entre os instrumentos de finança social, os Títulos de 

Impacto Social (TIS), pelo alinhamento que permitem entre os investidores privados e o sector 

público. 

A figura 6.15
191

 explica esquematicamente o funcionamento dos Títulos de Impacto Social. Os TIS 

funcionam com o seguinte processo: 

1. Os TIS são um mecanismo financeiro no qual o Estado celebra um contrato com 

investidores sociais, com base em resultados sociais específicos 

2. Com base nesse contrato, os investidores financiam um serviço a médio prazo 

3. Este serviço é implementado por organizações sociais e pretende melhorar os resultados 

sociais de um determinado problema 

4. Os resultados sociais são pré-estabelecidos e a sua concretização é avaliada de forma 

independente por uma entidade externa ao projeto, frequentemente uma Universidade 

5. Se esses resultados sociais forem alcançados o Estado remunera os investidores: (1) 

com a devolução do seu investimento social e (2) um retorno financeiro ajustado ao risco do 

projeto e ao nível de resultados sociais alcançados. Caso os resultados sociais não sejam 

alcançados, conforme um nível pré-estabelecido no contrato, o Estado não paga aos 

investidores, os quais assumem o risco de perder o seu investimento. 

 

Figura 6.15. Modelo de funcionamento dum Título de Impacto Social 
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 Fonte: HQN Strategy Consulting  (2014) e Instituto de Empreendedorismo Social (2014) 
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Os Títulos de Impacto Social fazem parte de uma tendência crescente no Reino Unido e nos EUA, a 

qual preconiza o financiamento público com base em resultados, em detrimento do financiamento 

público por atividades. 

Dimensões Descrição 

Serviços inovadores e complementares TIS podem mobilizar capital privado para novos serviços 
Modelos de intervenção com base em 
evidência 

TIS funcionam melhor e atraem mais investimento quando têm 
um serviço inovador com base na evidência (por exemplo, 
apoio domiciliário resulta numa redução de utilização de 
serviços de urgência nos hospitais) 

Flexibilidade nos serviços prestados Capacitação das organizações e inovação no serviço prestado 
ao longo do tempo (contrariamente a serviços prescritos à 
partida) 

Gestão do desempenho e monitorização 
do impacto 

Monitorização de indicadores que apoiem a tomada de decisão 
a nível operacional 

Métricas de resultados claras e objetivas Métricas simples que possam ser medidas, idealmente em 
comparação com um grupo de controlo. (por exemplo, número 
de visitas ao hospital, utilização de ambulâncias) 

Elevado potencial de impacto social Investidores sociais estão interessados no valor social criado 
pelos projetos, não só no potencial retorno financeiro. Estes 
investidores incluem Fundações, Fundos Comunitários, 
Empresas e Instituições financeiras que pretendam diversificar 
o seu portfólio. 

Tabela 6.3. Resumo das principais características do financiamento através do TIS
192

 

 

Os Títulos de Impacto Social já foram implementados na área de Apoio Social a Seniores, no Reino 

Unido, com elevado potencial de poupança para o sector público local. Em Worcestershire 

(Inglaterra), aplicou-se recentemente um programa de TIS com o objetivo de reduzir o isolamento 

social e melhorar a qualidade de vida de idosos com mais de 65 anos, esperando-se poupanças de 3 

milhões de libras ao incluir cerca de 500-700 idosos no programa. 

Este foi um TIS com as seguintes características: 

 Objetivos: reduzir o isolamento social e melhorar a qualidade de vida de idosos com mais 

de 65 anos em Worcestershire 

 O TIS contribui para estes objetivos através do investimento em serviços que: Mantêm 

os idosos com ligação à comunidade, através de grupos de apoio, grupos de ginástica e 

centro de convívio; Melhoram a capacidade dos idosos autogerirem a sua condição de 

saúde, através de formação e educação 

 No âmbito do TIS, o custo destes serviços será suportado por investidores sociais 

(empresas locais e Fundações) e o sector público apenas remunerará os investidores 

caso exista uma melhoria nas condições de saúde da população (através da redução de 

utilização dos serviços de urgência nos hospitais) 

 O modelo financeiro espera um total de poupanças de 3 milhões de libras, ao incluir 

cerca de 500-700 idosos no programa 

A figura 6.17 resume esquematicamente o projeto: 
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 Fonte: HQN Strategy Consulting (2014) e Instituto de Empreendedorismo Social (2014) 
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INVESTIDORES 

Financiamento 

Autarquia Local de 
Worcestershire 

Pagamento com base 
em resultados 

Organização social que presta o serviço 
Redução de isolamento 

social e melhoria das 

condições de saúde 

Resultado esperado: menos 
utilização de serviços de 

urgência nos hospitais 

Atividades de 
grupo e exercício 

físico 

Resultado esperado: reduzir o 
isolamento social e aumentar as 

iterações com a comunidade 

Grupos de 
apoio 

 

Convívio 
 

 

Auto-gestão de 
condições de saúde 

(formação) 

Seguimento e 
monitorização 

 

 

Figura 6.17. Caso de Estudo sobre a aplicação de um TIS em Worcestershire (Norte de Inglaterra) 
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7. Melhores Práticas 

A “melhor prática” é um método, técnica ou processo que mostra resultados consistentemente 

superiores aos alcançados por outros meios ou outras técnicas que procuram atingir o mesmo 

objetivo, e que é usada como um ponto de referência (benchmark). A “melhor prática” é considerada, 

já uma buzzword
193

 do mundo empresarial, mas deve ser usada no entendimento de “descrição do 

processo de desenvolvimento mais correto” e/ou de “sequência de tarefas em que se procura fazer 

as coisas “bem-feitas”, de uma forma standard, continuada, com o intuito de ser utilizada na mesma 

organização mais do que uma vez, ou noutras organizações de forma idêntica”. 

As “melhores práticas” são usadas transversalmente em cada sector de catividade/indústria para 

manter os níveis de excelência, para além das normas legais obrigatórias, podendo ser identificadas 

com base na autoavaliação ou, alternativamente, com base num benchmarking, isto é numa 

“comparação exaustiva de formas de proceder dentro do mesmo setor de atividade, em que a 

amostra seja estatisticamente significativa (quer pela quantidade de práticas analisadas, quer pela 

sua relevância relativa). A “melhor prática” é, no âmbito da Gestão da Qualidade, vulgarmente 

mencionada como uma característica das normas de gestão acreditadas, como, por exemplo, a ISO 

9000 ou a ISO 14001. Mas pode ser identificada e aplicada de forma mais empírica, sobretudo em 

setores de atividade / indústrias não tão escrutinados ou onde a definição quantitativa e exata é mais 

difícil devido ao seu carácter qualitativo, emocional, ou até particularmente subjetivo e sujeito a 

constrangimentos de ordem cultural – como é o caso do setor de Vida Senior. 

Metodologicamente, a identificação de melhores práticas no presente projeto passou por duas fases. 

Inicialmente, por detalhar a Cadeia de Valor do sector, de forma a poder analisar individualmente 

cada elemento em detalhe e, com tal procedimento, poder identificar os Macro Processos 

Estruturantes. Posteriormente, este trabalho foi enquadrado à luz de uma lógica comparativa, tendo 

a equipa de projeto: 

(1) Realizado entrevistas em profundidade a players portugueses e organizações best-in-

class (como por exemplo gabinetes de arquitetura especializados em Vida Senior e Serviços 

de Saúde ou ainda Fundos de Capital Risco com empresas deste setor no seu portefólio);  

(2) Analisado, sintetizado e diferido informação disponível publicamente sobre o Setor de 

Vida Senior, em documentos de referência nacionais e internacionais;  

(3) Observado e investigado in-loco práticas, diferentes modus-operandi e seus resultados 

nos diferentes países em estudo; 

(4) Recorrido ao capital intelectual da prática de Healthcare e Vida Sénior da equipa da HQN 

Strategy Consulting, e sua network, desenvolvido em projetos anteriores, e atualizado no que 

de mais relevante se faz em todo o mundo nestes setores (ver figura 7.1
194

). 

                                                      

193
 Buzzword entende-se como palavra corrente/ comum, utilizada frequentemente num determinado contexto  

194
 Fonte: Visitas efectuadas aos players e entidades best in class do setor de Senior Living nos EUA e Europa, capital 

intelectual e análise HQN Strategy Consulting; Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. Porter, 

M. – Harvard Business School 
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Variáveis com base em informação recolhida: 

• Entrevistas em profundidade e reuniões 

• Informação Pública 
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• Know-how Prática Healthcare HQN 

 

 

Análise enquadrada por 5 dimensões 

exógenas: 

• Enquadramento Económico 

• Enquadramento Legislativo 

• Enquadramento Cultural 

• Políticas Públicas de Financiamento 

• Procura 

 

 

 

Figura 7.1. Metodologia para identificação de melhores práticas no sector Sénior 

À análise das melhores práticas por elo da cadeia de valor do Setor de Vida Sénior, juntou-se uma 

análise por bloco geográfico, nomeadamente: 

a) EUA,  b) Europa,  c) Portugal  d) Alto Alentejo,  

E por tipo de Equipamento (Vida Independente, Residências Assistidas, Unidades de Memória e 

Cuidados Continuados), as quais serão apresentadas no decurso deste capítulo. 

A metodologia de classificação pretendeu-se simples, utilizando a mais comum em projeto de índole 

de banchmark, nomeadamente através de cinco níveis, muitas vezes representados através de 

“Harvey Balls”, mas aqui descritos com numeração árabe, de “1”, o nível mais fraco, aquele que mais 

se distancia da melhor prática e o “5”, o nível mais alto, ou, para efeitos de comparação com as 

restantes realizadas observadas neste estudo, a “melhor prática”. A pontuação foi atribuída 

conjuntamente pelos diversos elementos da equipa HQN em resultado das visitas efetuadas e da 

informação recolhida sobre cada um dos países. A nível do Alto Alentejo a pontuação foi atribuída 

tendo por base o conhecimento por parte da equipa de alguns dos equipamentos mais recentes da 

Economia Social do Alto Alentejo, embora esta análise venha a ser refinada na fase da caraterização 

da proposta de valor atual. 

7.1. Dimensões da análise do ambiente externo 

A análise exógena efetuada foi enquadrada em 5 Dimensões, as quais foram sempre tidas em conta 

pela equipa de projeto aquando da avaliação das práticas observadas: 

 
1. Enquadramento Económico – Avalia 1) Crescimento e robustez 

económica, 2) Iniciativa Privada, 3) Liquidez do mercado imobiliário; 

2. Enquadramento Legislativo – Avalia 1) Grau de Burocracia (dificuldades 

impostas pela regulamentação e pelo licenciamento), 2) Fomento à 

iniciativa privada; 

3. Enquadramento Cultural – Avalia a Relação Indivíduo, Família, Estado. As 

sociedades têm idiossincrasias diferentes que condicionam a decisão de 

institucionalização; 

4. Políticas Públicas de Financiamento – Avalia as Políticas públicas de um 

país, ou o seu Governo, incentivando o sector de Vida sénior em forte 

integração com o enquadramento social; 

5. Procura - Condicionada pela 1) apetência e pela 2) disponibilidade 

financeira, sendo também fruto das 4 dimensões anteriores. 
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A análise das cinco dimensões foi realizada para cada país/região com base na média de 

classificações obtidas (1-5), para um conjunto de variáveis, dos players best-in-class visitados. 

Desta análise resulta que os EUA, Holanda e Dinamarca obtiveram a pontuação máxima de 5, com 

setores da Vida Sénior fortes e muito especializados em todas as áreas da cadeia de valor, 

nomeadamente ao nível da envolvente económica e cultural onde obtiveram a pontuação máxima, 

No caso do Reino Unido, Alemanha e França obtiveram a pontuação de 4 e Espanha e Portugal 

pontuação 3. De notar que todos os mercados avaliados, obtiveram uma pontuação positiva, sendo 

que a menor pontuação dos países do sul como Espanha e Portugal decorre, essencialmente, da 

envolvente económica, significativamente pior nesses países. 
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Figura 7.2. Cinco dimensões exógenas estruturantes e seu impacto nos diferentes países 

 

7.2. Dimensões de Análise do Setor de Vida Sénior 

Foram aplicadas as 5 Dimensões de Análise do Setor de Vida Sénior, a cada em dos elos da 

respetiva Cadeia de Valor: 

1. Financiamento 

2. Desenvolvimento, Construção e Gestão de Infraestruturas 

3. Operação 

4. Marketing e Comunicação 

5. ID & Serviços de Suporte 

A definição das dimensões e respetivas variáveis a analisar foi suportado através de cerca de 50 

visitas e entrevistas in-depth realizadas pela equipa de projeto em vários países, por informação 

pública e ainda pelo know-how da prática de Healthcare da HQN Strategy Consulting: 
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As visitas e entrevistas in-depth aos principais operadores e entidades best-in-class do setor de Vida 

Sénior nos EUA e na Europa envolveram nomeadamente: 

 Portugal: Luz Saúde, José de Mello Residências e Serviços, Montepio Residências, 

Presidente Blue Mint (Capital Risco), Presidente Red Hope (Grupo Privado Residências 

Assistidas), Managing Director Atelier Arquitetos (especializado em Saúde), Sócia Atelier 

Arquitetos (especializado em soluções de vida sénior), ex-Administradora Delegada Grupo 

Senior Living Português, Professor Jubilado da USC School of Arquitechture; 

 Espanha: AMMA Sant Cugat; 

 EUA Florida – Miami: Jewish Health Systems, Condos over 55, Palm Healthcare/NuVista 

Living, The Palace; 

 EUA Washington DC: Federação de Assisted Living Americana ALFA, Vice-presidente da 

Fundação Medistar e Presidente da NOPA- National Organization of Portuguese Americans 

Senior Business Developer Atelier Arquitetos (especializado em soluções de vida sénior), 

Sunrise on Connecticut Avenue; 

 EUA New York/New Jersey: Senior Advisor da Lusitania Consulting e Presidente da PJ 

Belo Consulting; 

 EUA Massachusetts – Boston: SLR - Senior Living Residences, Wingate Helthcare, 

Presidente da PALCUS – Portuguese American Leadership Council of the United States, 

Cônsul de Portugal em Boston, Wingate Healthcare; 

 Holanda: Health Valley, University of Twente – MIRA Institute (Institute for Biomedical 

Technology and Technical Medicine), Hummanitas, Focus Cura International, Dementia 

Village (De Hogeweyk); 

 Dinamarca: Fundo “densociale Kapitalfond”, Betty Sorensen Parken 

 Reino Unido. OK-Fonden, Alzheimer’s Disease International, BUPA, Apposite Capital, 

Nuffield Trust, Camden Council, Portuguese National Tourist Office, Sunrise Frognal Ave 

Sidcup; 

 Alemanha - Berlin/Munique: Dussman Group, Kursana Domisil Berlin-LandsBerger Tor, 

Kursana Villa Munchen; 

 França: Agente do Turismo de Portugal em França, Groupe SOS Comptoir de l'innovation, 

AVIVA. 

 

7.2.1. “Financiamento” 

7.2.1.1 Variáveis avaliadas no “Financiamento” 

No que diz respeito ao “Financiamento” foram definidas 3 variáveis que pretendem avaliar o nível de 

facilidade de acesso a capital privado, o desenvolvimento e sofisticação dos mercados financeiros e 

a existência de instrumentos de financiamento para o desenvolvimento da Economia Social: 

 

 

 

 
 

Figura 7.3. Dimensões de análise no elo “FINANCIAMENTO” 
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As variáveis da dimensão “Financiamento” (Figura 7.3) pretendem avaliar, comparativamente, as 

práticas de financiamento especializado em soluções para o sector de Vida Sénior e encontrar as 

melhores dessas práticas a nível mundial. Em detalhe, as variáveis analisarão os seguintes pontos: 

1. Acesso a Capital Privado - Disponibilidade dos agentes financeiros privados (bancos, 

fundos de investimento, Instituições, investidores privados, etc.) para financiar projetos de 

Vida Sénior; 

2. Desenvolvimento e Sofisticação do Mercado de Capitais - Grau de desenvolvimento do 

mercado de capitais, regulamentação e transparência (incluído a robustez da Supervisão), 

sofisticação dos produtos utilizados (Sales-Lease-Back, Mezz Financing, Joint-Ventures, 

Financiamentos de Raiz, etc.); 

3. Instrumentos de financiamento para a Economia Social (públicos e privados) - 

Disponibilidade de Instrumentos especificamente direcionados para a Economia Social (p.ex. 

Fundos Comunitários, Federais ou Autonómicos, Mecenato, Fundos de Investimento Social 

(capital privado gerido por empresas sociais para criar forte impacto na sociedade), etc. 

 

7.2.1.2 Melhores práticas ao nível do “Financiamento” 

Da análise realizada pela equipa de projeto, concluiu-se que as melhores práticas a nível do 

Financiamento se encontram no Reino Unido. 

Apesar dos EUA serem a zona do mundo com mais fácil acesso a Capital Privado e com o mercado 

de capitais mais desenvolvido, é na Europa, e concretamente no Reino Unido, que se encontra a 

melhor prática do Financiamento da Economia Social, devido à existência de instrumentos de 

financiamento específicos de apoio a este sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. Quadro de Benchmark da variável “Financiamento” 

 

Ao nível da variável (1) “Acesso a Capital Privado”, os EUA, Reino Unido e Alemanha obtêm a 

classificação mais elevada. Os EUA são um mercado com grande acesso a financiamento privado, 

sobretudo via mercado de capitais, onde existe um enquadramento muito especial no que respeita ao 
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mercado imobiliário, onde a criação dos Fundos de Investimento Imobiliário – Real Estate Investment 

Trust (REIT) – dão um grande dinamismo a este mercado, e permitem o acesso a pequenos e 

médios investidores privados, que subsidiam assim o sector de Vida Sénior, tanto para o 

financiamento de projetos próprios, como de terceiros, sejam novos projetos ou 

transformação/melhoria de unidades já existentes (greenfield / brownfield).  

Na Europa, em particular no Reino Unido e na Alemanha também existe uma grande facilidade de 

acesso a financiamento, nomeadamente sob a forma de Capital Privado. No Alto Alentejo, o 

potencial de atração de investimento é grande mas esta vertente necessita de ser trabalhada, de 

uma forma direcionada para a economia de mercado na vida Sénior, pelo que urge implementar o 

plano estratégico de dinamização deste sector, promovendo-o junto de potenciais investidores e 

players internacionais, desenvolvendo a Economia Social da região em simultâneo com a melhoraria 

da sustentabilidade da oferta dos seniores mais desfavorecidos da região
195

. 

Ao nível da segunda variável, (2) “Desenvolvimento e Sofisticação do Mercado de Capitais”, nos 

EUA existe um mercado muito desenvolvido e com muita liquidez. Por exemplo, a capitalização do 

mercado de capitais norte-americano representa 38,9% do total mundial e, segundo um recente 

estudo
196

 do Banco Mundial, a SEC (Securities & Exchange Comission) aplica as políticas de 

supervisão mais avançadas do mundo. Igualmente, segundo o mesmo estudo, os EUA têm um 

mercado de capitais transparente com regras muito rígidas de reporting (filling obligations).  

Na Europa é o Reino Unido que apresenta o mercado de Capitais mais importante, fazendo a ponte 

entre os EUA e a Ásia a nível de fusos horários, permitindo que os mercados de capitais funcionem 

24/5 (24 horas por dia, 5 dias por semana). Por outro lado, a sua cultura anglo-saxónica permite 

igualmente fazer a ligação entre a bolsa de Nova Iorque e a bolsa de Hong Kong (e outras na Ásia).  

Por seu lado, o Alto Alentejo / Portugal estão enquadrados no marco das bolsas de Lisboa e Porto, 

tendo acesso portanto a uma plataforma também muito sofisticada (gozam de praticamente as 

mesmas vantagens das suas congéneres europeias, mas com menos liquidez). 

 

REIT - Real Estate Investment Trust 

A sofisticação de produtos financeiros nos EUA (de que os FII REIT são um claro exemplo) 

relacionam o mercado imobiliário com o acesso ao capital, conjuntamente com um ambiente de 

contínua melhoria e procura da remuneração mais justa para a iniciativa privada, torna este país na 

melhor prática da variável “Desenvolvimento e Sofisticação do Mercado de Capitais”. 

Os Fundos de Investimento Imobiliário REIT têm dois tipos de funcionamento: o primeiro segue a 

matriz clássica, pré-RIDEA (ver figura 7.5), e o segundo segue uma matriz mais contemporânea, na 

qual podem participar no cash-flow de operações relacionadas com Unidades de Vida Sénior (ver 

figura 7.5). Em 2007, a publicação da lei RIDEA – REIT Investment Diversification and Empowerment 

Act veio trazer a possibilidade de os Healthcare REITs poderem participar na parte da Cadeia de 

Valor mais interessante, a gestão de Unidades de Vida Sénior. Até então, os REITs apenas podiam 

esperar proveitos da chamada “Triple-net” Lease Structure.
197

 Esta estrutura pressupunha uma 

relação entre o REIT e o Operador baseada numa renda, a qual se decompunha em um valor pelo 

                                                      

195
 Fonte: Análise HQN. “Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo”, CIMAA; 6/2014 

196
 “Comparing European and U.S. Securities Regulations”, World Bank Paper 184 

 
197

 Triple-net Lease Structure: Contrato de leasing onde o locador assume todas as taxas, seguros e gestão do imóvel., 

adicionalmente à renda e outros fees normais (p.ex. IMI, contratos de água, luz, etc.) 
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aluguer e outro por todas as componentes acessórias e inerentes a esse aluguer, tais como taxas, 

impostos, etc. Era um tipo de relacionamento muito transparente e simples, mas que limitava os 

proveitos dos REITs apenas às rendas que recebia dos Operadores, deixando para estes a parte 

mais atrativa do negócio de Vida Sénior, os lucros provenientes da operação e exploração dos 

imóveis. 

Ilustrativamente:  

 

Figura 7.5. Ilustração de processo de Investimentos de um REIT “pré-RIDEA” 

 

A lei RIDEA veio trazer flexibilidade aos REITs e a possibilidade de estes terem outro tipo de lucros, 

mais atrativos, e com menor risco, pois ao diversificarem os investimentos em outras atividades de 

negócio, tornaram o seu modelo de negócio mais apelativo a potenciais investidores.  

Os REIT, fruto do RIDEA act, entraram na componente da Cadeia de Valor que tem as margens mais 

atrativas: Os Serviços Residenciais. Segundo o RIDEA, o REIT aluga os bens imóveis a uma terceira 

entidade, os “TRS – Taxable REIT Subsidiary”, os quais detêm os contratos de operação de 

residências para Seniores e as respetivas licenças.  

Note-se que os REITS podem ser investidores nos TRS e estes, por sua vez, podem deter 

participação num determinado operador até um limite de 35%, tornando assim os REITs, 

indiretamente, potenciais proprietários dos operadores. Entre os TRS e os Operadores existe, 

normalmente, um acordo de gestão que é devidamente remunerado pelos fees que o TRS paga ao 

operador (este é uma entidade completamente independente do REIT, embora possam estar 

vinculados indiretamente).  

Comparação do modelo “Triple Net” com o “TRS”: 

Modelo “Triple Net Lease” (pré-RIDEA) Modelo “TRS” (pós-RIDEA) 

Separação completa entre a atividade imobiliária 
e a operação /exploração das Residências de 
Vida Sénior 

O REIT, para além da atividade de puro locador 
de ativos imobiliários, pode operar Residências 
de Vida Sénior. 

Nos acordos de aluguer, as taxas e impostos 
associados são totalmente por conta do 
locatário. 

As rendas do aluguer dos equipamentos, os 
juros da possível dívida inter-companhias e os 
custos gerais e de administração compensam e 
anulam em grande parte do rendimento sujeito a 
imposto 
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Renda fixa, com incrementos anuais pré-
acordados, limitado superiormente. Incentivo 
para o inquilino (Operador de Residências 
Sénior) maximizar a operação.  

O contrato de aluguer é estruturado a preços de 
mercado 

Não existe risco, para o REIT, com a diminuição 
da operação, apenas se o operador entrar em 
incumprimento. 

Para o REIT, a estrutura TRS pode resultar em: 

 Maior base de ganhos 

 Maior crescimento 

 Maiores custos de manutenção dos 
ativos imobiliários 

 Maiores Cash-flows, mas com maior 
risco e volatilidade decorrentes da 
atividade. 

O locatário é responsável pela manutenção física 
dos espaços 

As operações têm de ser executadas pelo 
próprio operador 

 Para o operador, o modelo RIDEA pode resultar 
em menor risco (correspondendo um menor 
retorno do capital) que o tradicional modelo de 
leasing “Triple Net” 

 Oportunidade para um melhor alinhamento das 
partes 

  
Tabela 7.1. Comparação do modelo “Triple Net” com o “TRS” 

Esta lei veio a originar aquisições dos maiores operadores de Vida Sénior por parte dos fundos REIT, 

dinamizando fortemente este sector nos EUA nos dois últimos dois anos. 

 

 

Figura 7.6. Ilustração de processo de Investimentos de um REIT “pós-RIDEA” (com TRS – Taxable Reit Subsidiary) 

 

Finalmente, no que diz respeito à terceira variável, (3) “Existência de instrumentos de 

financiamento (públicos ou privados) para o desenvolvimento da Economia Social”, a 

Dinamarca, Holanda, Reino Unido e França obtêm as avaliações mais elevadas.  

Na Holanda existem mecanismos de ajuda públicos específicos a partir dos 65 anos, que tornam o 

acesso à Institucionalização mais fácil.  

No Reino Unido foram criados mecanismos muito avançados como o Personal Budgets e os Equity 

Releases que são melhores práticas no que diz respeito ao financiamento de Vida Sénior. Em 
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França, o sistema de proteção social, baseado nas APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) é 

extensivo e generoso, e em 30/9/2010 abrangia, já 1.185.000 indivíduos (mas, devido ao progressivo 

envelhecimento da população, pode sofrer tensões nos próximos anos)
198

. 

Nos países Escandinavos, devido ao forte carácter Social do Estado, existem instrumentos públicos 

específicos para incentivar a Economia Social. A sociedade Escandinava espera que o retorno dos 

impostos que pagam, lhes chegue através de todos estes mecanismos oficiais de previdência, que 

têm um papel tão ou mais importante que a família.   

No Alto Alentejo, os instrumentos de financiamento de previdência que existem são sobretudo os 

públicos e são responsáveis por uma parte importante do financiamento, já que segundo a Carta 

Social do Alto Alentejo, em termos médios, as entidades de Economia Social dependem em cerca de 

1/3 (31%) das transferências do Estado e subsídios para desenvolver a sua atividade. 
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Figura 7.7. Análise da diferença da melhor prática no “Financiamento” face ao Alto Alentejo 

 

O Reino Unido obteve a melhor classificação no elemento “Financiamento” e a distância
199

 destas 

melhores práticas face ao Alto Alentejo é de cerca de 40%. 

 

                                                      

198
 AXA Papers: Risk, Education and Research. No III – Dependency. 

199
 O “GAP” calculado entre o Alto Alentejo e a melhor prática tem como base as médias obtidas na classificação de todas as 

variáveis do elemento da Cadeia de Valor em análise.  
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7.2.2. “Desenvolvimento, Construção e Gestão de Infraestruturas” 

7.2.2.1. Variáveis avaliadas no “Desenvolvimento, Construção e Gestão de Infraestruturas” 

No que respeita ao “Desenvolvimento, Construção e Gestão de Infraestruturas”, foram definidas 3 

variáveis, as quais pretendem avaliar a existência de: (5) Promotoras/construtoras especializadas em 

equipamentos para seniores; (6) Gestoras especializadas em infraestruturas para seniores e (7) 

arquitetos/engenheiros/designers especializados no sector de vida sénior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8. Dimensões de análise no elo “Desenvolvimento, Construção e Gestão de Infraestruturas”” 

As variáveis da dimensão “Desenvolvimento, Construção e Gestão de Infraestruturas” 

pretendem avaliar comparativamente as práticas no desenvolvimento de equipamentos relacionados 

com a Vida Sénior e encontrar as melhores práticas a nível mundial: 

4. Existência de Promotores/construtoras especializadas em equipamentos para 

seniores. Existência de Promotores Imobiliários capazes de desenvolver e/ou construir 

projetos de raiz na área da Vida Sénior; 

5. Existência de Gestoras especializadas em infraestruturas para seniores. Existência de 

empresas Gestoras de Equipamentos, especializadas em infraestruturas para Seniores, 

incluindo o chamado “Hard FM” (Hard Facilities Management, que consiste na gestão das 

instalações físicas, incluindo a manutenção do edifício), e o “Soft FM” (Soft Facilities 

Management), conceito que inclui a gestão de serviços como catering, limpeza, controlo de 

pragas, etc.; 

6. Existência de Arquitetos / Engenheiros / Designers especializados no sector de vida 

sénior. Existência de uma comunidade de Arquitetos, Engenheiros e Designers com know-

how específico na conceção e desenho de soluções para seniores. 

 

7.2.2.2. Melhores práticas ao nível do “Desenvolvimento, Construção e Gestão de 

Infraestruturas” 

Da análise realizada pela equipa de projeto, concluiu-se que as melhores práticas ao nível do 

Desenvolvimento, Construção e Gestão de Infraestruturas encontram-se, de uma forma geral, nos 

EUA, Holanda e Dinamarca, destacando-se a Holanda como a melhor ao nível da conceptualização 

dos espaços, embora na avaliação final, os EUA obtenham a melhor pontuação (4,7), 

nomeadamente devido ao mercado muito especializado e de grande dimensão, o que lhes confere 

grande expertise em cada uma das atividades referentes ao “Desenvolvimento, Construção e Gestão 

de Infraestruturas”. É no entanto, na Holanda e Dinamarca que se encontram as equipas técnicas de 

arquitetos, engenheiros e designers, com mais capacidades distintivas ao nível do conceito de Vida 
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Sénior e da respetiva funcionalidade e vivência dos espaços e sua integração com a comunidade 

(interior e exterior). 
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Figura 7.9. Quadro de Benchmark da variável “Desenvolvimento, Construção e Gestão de Infraestruturas” 

Ao nível da variável (4) “Existência de Promotores / Construtoras especializadas em 

equipamentos para seniores”, nos EUA observaram-se empresas que se dedicam exclusivamente 

à construção e ao desenvolvimento de unidades de Vida Sénior (Independent Living, Assisted Living, 

Memory Care e Skilled Nursing Facilities). Estas empresas detêm uma grande experiência na 

construção deste tipo de Equipamentos e conseguem reunir investidores, com capacidade de 

colocação dos imóveis em mercados seniores muito interessantes. Esta especialização não existe, 

ou é incipiente, em Portugal. Os Grupos privados que desenvolveram projetos na área de Vida 

Sénior estão, normalmente, associados, a grandes grupos industriais ou à banca e encaram este tipo 

de atividades como secundárias face à sua atividade “core”. No Alto Alentejo não existem 

promotores especializados em equipamentos para Seniores, sendo esta construção assegurada 

essencialmente por IPSS, apenas com experiência na sua própria unidade. 

Já ao nível da segunda variável – (5) “Existência de Gestoras especializadas em infraestruturas 

para seniores”, o mercado Norte-americano está muito desenvolvido e por especialização, no que 

diz respeito à gestão de unidades de Vida Sénior.  

Há tipicamente três modelos: (i) os operadores gerem as suas próprias unidades, ou (ii) vendem as 

instalações das unidades de Vida Sénior a Fundos de Investimento Imobiliário (REIT) e celebram 

posteriormente, contratos de lease-back, ficando os operadores a pagar uma renda aos REITs que 

por sua vez gerem as infraestruturas, existindo ainda um terceiro modelo (iii) onde empresas 

especializadas na prestação de serviços de gestão de unidades de Vida Sénior para terceiros gerem 

as infraestruturas dos operadores. 

Em Portugal, as gestoras de equipamentos de Vida Sénior são, normalmente, as operadoras da 

atividade, subcontratando as especialidades conforme as necessidades de manutenção e operação, 

havendo pouca especialização na oferta. No entanto, há empresas multinacionais e nacionais que 

prestam serviços nesta área.  
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No Alto Alentejo, não existe este tipo de especialização, devido à pequena escala e à capilaridade 

das entidades no sector de Vida Sénior como: Misericórdias, Centros Sociais e Paroquiais e outras 

IPSS. 

No que concerne à terceira variável – (6) “Existência de arquitetos/engenheiros/designers 

especializados no sector de vida sénior”, as observações realizadas na Holanda e Dinamarca 

permitiram concluir que nestes países onde a primazia é dada ao indivíduo, concebem uma 

arquitetura onde predomina o Funcionalismo, com edifícios sóbrios, simples, intuitivos e integrados 

no tipo de função e nas necessidades do indivíduo que o habita.  

Efetivamente o Funcionalismo em arquitetura é o princípio que determina edifícios baseados na 

finalidade a que se destinam, adaptando-os ao tipo de pessoas que o vão habitar e às usas 

necessidades mais específicas. O Funcionalismo tem uma forte influência na Dinamarca, Alemanha, 

Republica Checa e Eslováquia, nos países da antiga URSS e na Holanda.  

De Hogeweyk, comunidade para pessoas com demência nível 5 em Weesp, arredores de 

Amesterdão, é um exemplo típico deste tipo de arquitetura
200

. 
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Figura 7.10. Análise do Gap da melhor prática no “Desenvolvimento, Construção e gestão de infraestruturas” face ao Alto 

Alentejo 

À semelhança do ocorrido no “Financiamento”, os EUA obtiveram as melhores classificações no 

elemento “Desenvolvimento, Construção e Gestão de Infraestruturas”, sendo o Gap
201

 destas 

melhores práticas face ao Alto Alentejo muitíssimo significativa. 

Contudo, a existência de arquitetos / engenheiros / designers especializados no sector de Vida 

Sénior faz da Holanda uma melhor prática nesta vertente, da qual a Dementia Village “De Hogweyk” 

é o expoente máximo: 

 

                                                      

200
 CNN's World's Untold Stories: Dementia Village: https://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko 

201
 O “GAP” calculado entre o Alto Alentejo e a melhor prática tem como base as médias obtidas na classificação de todas as 

variáveis do elemento da Cadeia de Valor em análise.  
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Exemplo: DE HOGEWEYK. 

 

A Dementia Village “De Hogeweyk” é o benchmark do setor de Vida Sénior, em termos de 

arquitetura, funcionalidade e integração do espaço. Consiste num centro de cuidados e assistência a 

pessoas com demências profundas (nível 5 a 7). Este centro tem 23 casas (apartamentos), cada um 

com 6 quartos individuais, cozinha, 2 casas de banho, despensa e sala de estar e refeições. 

Atualmente acomoda 152 pessoas que vivem na unidade respeitando o seu estilo de vida, isto é, 

gostos, hábitos, afinidades, experiencia de vida e estrato social.  

A comunidade é constituída por diversos bairros, cada um com espaços interiores e exteriores 

(arquitetura paisagista) distintos, criando vários ambientes e atmosferas, simulando a diversidade da 

comunidade exterior. Uma das grandes vantagens desta comunidade é estar aberta ao exterior, isto 

é permite que as pessoas que vivem ou trabalham nas redondezas possam almoçar todos os dias no 

restaurante da comunidade e assistir a espetáculos realizados na sala de espetáculos. 

As casas da comunidade têm diferenças no seu design, tendo em vista os seguintes aspetos: 

 O bairro em que se localiza, em que o enquadramento das casas é feito consoante o estilo 

de vida, determinando a sua proximidade a áreas de maior ou menor movimento, as 

diferentes condições dos espaços exteriores, etc.; 

 Todas as casas têm uma porta para a frente e uma campainha. Um hall de entrada, que dá 

acesso a uma sala de estar que por sua vez liga a um corredor para os quartos; A 

localização da cozinha, que pode diferir de acordo com o estilo de vida; 

 Embora as casas de banho por residente sejam importantes, do ponto de vista da 

privacidade, este público-alvo não usa as casas de banho sozinhos e por isso, considerou-se 

adequado o número de duas casas de banho por habitação; 

 A decoração do interior de cada casa é feita de acordo com o estilo de vida das pessoas; 

 As famílias trabalharam com os arquitetos no sentido de identificarem os estados de humor e 

gostos dos residentes, de modo a adaptar a decoração interior e os programas de atividades 

diários às suas preferências. 

Os Jardins da comunidade foram desenhados por Niek Roozen
202

, um arquiteto paisagista de 

projeção internacional, em que cada jardim contém plantas que permitem reconhecer as estações do 

ano, como árvores de fruto, árvores de folha caduca, flores, etc., bem como elementos decorativos e 

espaços para a realização de atividades (ex. xadrez gigante, horta, plantação de ervas aromáticas) 

que proporcionam atmosferas diferentes, fundamentais para a vivência dos residentes, 

proporcionando-lhes experiencias distintas em cada lugar. 

A residência De Hogeweyk foi nomeada para o prémio Hedy d’Ancona em 2010
203

 que é um prémio 

de arquitetura holandês, especificamente focado no Setor de Cuidados de Saúde e Vida Sénior. O 

prémio concentra-se especificamente nos edifícios do sector da saúde, cujo desenho urbano, 

arquitetura paisagística, arquitetura e design de interiores, tenham sido idealizados para incorporar 

                                                      

202
 http://www.niekroozen.com/en/ 

203
 http://www.mbvda.nl/Zorgen.html; http://www.hedydanconaprijs.nl/2010/ 
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efetivamente o conceito de “cuidados”. O prémio Hedy d' Ancona é uma iniciativa conjunta da 

Netherlands Architecture (SFA) e do Centro para a Saúde e Construção (RIP). Os Ministérios da 

Saúde, da Segurança Social e do Desporto da Holanda apoiaram a iniciativa. 

 

 

Figura 7.11. Imagens
204

 do estilo arquitetónico de De Hogeweyk, incluindo ambiente exterior e interior e adaptações para 

seniores  

 

                                                      

204
 Fonte: Visita/Entrevista da HQN à comunidade De Hogeweyk em Weesp, Amesterdão, Holanda, 7 de Novembro 2014, com 

Eloy van Hal, Gestor de instalações da região de Weesp 
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7.2.3. “Operação” 

7.2.3.1. Variáveis avaliadas na “Operação” 

Em relação ao elo da cadeia de Valor “Operação” foi definido um conjunto maior de variáveis, 10 no 

total, que representam todas as dimensões que as Instituições almejar alcançar para serem 

“Instituições de Excelência”:  

Operação 

Equipamento e Facilidades 

Socialização 

Like Home 

Privacidade 

Life Style 

7 

8 

9 

10 

11 

Vida 
Independente 
Independent Living 

Residências 
Assistidas 

Assited Living 

Unid. Doenças 
Foro Psiquico 
Memory Care 

Serviços Prestados 

Recursos Humanos 

Inovação e Tecnologia 

Preço 

Opções de Financiamento 

12 

13 

14 

15 

16 

 

Figura 7.12. Dimensões de análise no elo “OPERAÇÃO” 

No âmbito da dimensão “Operação” as variáveis de análise das melhores práticas pretendem avaliar 

esta componente em três tipos de unidades: Vida Independente (Independent Living), Vida Assistida 

(Assisted Living) e Unidades de Apoio às Demências (Memory Care), e encontrar as melhores 

práticas a nível mundial. 

 Unidades de Vida Independente (Independent Living) – são os equipamentos dirigidos 

preferencialmente a pessoas que atingiram a idade da reforma que estão em condições de 

independência física e mental e que independentemente da idade (por ex: nos EUA a partir 

dos 55 anos) procuram espaços para em casal ou individualmente viverem numa 

comunidade que lhes permita essencialmente conforto, convívio e segurança e que não 

necessitam de apoio para a realização das atividades de vida diária (AVD); 

 Unidades de Vida Assistida (Assisted Living) – Equipamentos dirigidos a pessoas que não 

conseguem realizar as suas atividade de vida diária (AVD) sozinhas. Estes equipamentos 

prestam diferentes níveis de assistência consoante as necessidades do sénior, incluindo 

apoio médico e de outras especialidades como fisioterapia, reabilitação, etc. mas sem 

necessidade de cuidados médicos 24/7 (Cuidados Continuados); 

 Unidades de Apoio às Demências (Memory Care) – É um tipo de equipamento dirigido a 

assistir pessoas com disfunções cognitivas e de memória, por exemplo Alzheimer. Aqui as 

pessoas têm todo o apoio necessário nas Atividades de Vida Diária, incluindo serviços de 

apoio pessoal. 

NA dimensão “Operações”, identificamos dez variáveis transversais aos diferentes tipos de 

equipamentos (IL, AL e MC): 
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7. Equipamento e Facilidades. Pretende avaliar o equipamento da Comunidade Sénior nas 

seguintes vertentes: 1) Qualidade Ambiental, 2) Localização e Acessibilidade, 3) Edifício e 

Facilidades, 4) Espaços Exteriores, 5) Decoração, 6) Segurança e 7) Limpeza. Os resultados 

pretendem avaliar a qualidade tangível e intangível da Comunidade Sénior ao nível do 

equipamento; 

8. Socialização. Avalia as seguintes dimensões 1) Existência de Atividades Organizadas ao 

nível da instituição, 2) Existência de Atividades realizadas fora da instituição, 3) Participação 

dos residentes nas tarefas diárias da comunidade, 4) Abertura da comunidade ao exterior, 5) 

Existência de espaços informais de convívio e socialização e 6) intergeracionalidade
205

; 

9. Like-home. É baseada neste conceito “Like-home” que é muito valorizado pelos Seniores, 

traduzindo a possibilidade destes tornarem o espaço da instituição como seu e ao qual se 

deu muita importância na observação e, posteriormente, na comparação entre operadores. 

Este conceito valoriza aspetos tais como: 1) Decoração, 2) Possibilidade de ter animais de 

estimação dentro da unidade, 3) Internet e serviços digitais, 4) Espaços para a preparação 

de pequenas refeições - Kitchenette, 5) Lavagem individual de roupas, 6) Espaço de 

armazenamento (dispensa e frigorifico); 

10. Privacidade. Pressupõe 1) Existência de espaços privados dos residentes (quartos 

individuais, outros), 2) Existência de espaços comuns que permitem a privacidade dos 

residentes (salas intersticiais, salas de leitura, bibliotecas, etc.) 3) Contratação ou escolha de 

opções de Privacidade e 4) Proteção de Dados; 

11. Lifestyle. Baseia-se no conceito Lifestyle que constitui outro dos aspetos a que a equipa de 

projeto deu particular atenção, devido à importância que tem na escolha de uma determinada 

comunidade de Vida Sénior. Pressupõe uma oferta com base no: 1) Agrupamento dos 

residentes na instituição tendo em atenção interesses e estilos de vida semelhantes, 2) 

Existência de Espaços distintos, 3) Disponibilização de atividades costumizadas, 4) 

Flexibilidade de Horários, 5) Opções de alimentação, 6) Opções de deslocação ao exterior, 

7) Integração com a comunidade exterior. 

12. Serviços Prestados. A variável “Serviços Prestados” analisa dimensões como por exemplo: 

1) Níveis de assistência integrados numa mesma comunidade, 2) Qualidade dos Serviços, 3) 

Serviços disponibilizados em Residências Independentes com Apoio Domiciliário 

(Independent Living), 4) Serviços disponibilizados em Estruturas Residenciais para Idosos 

(Assisted Living), 5) Serviços disponibilizados em Estruturas Residenciais para Idosos 

especializadas em demências (Memory Care) e 6) Possibilidade de opções de escolha dos 

serviços prestados por parte dos residentes; 

13. Recursos Humanos. A variável Recursos Humanos compara e avalia dimensões tais como 

1) Recrutamento, 2) Qualificações do pessoal auxiliar. 3) Existência de Formação in-house, 

4) Nível de rotação dos cuidadores e 5) Estabilidade das equipas, 6) Afabilidade/carinho por 

parte dos colaboradores, 7) Avaliação de desempenho, 8) Planeamento da afetação dos 

recursos humanos e 9) Remuneração e Incentivos; 

14. Inovação e Tecnologia. Ao nível da Inovação e Tecnologia, foram avaliadas dimensões 

como 1) Parcerias com centros de I&D, 2) Existência de tecnologias para segurança dos 

seniores, 3) Existência de tecnologias que permitam o envelhecimento em casa (Home 

Care), 4) Implementação de processos inovadores no cuidado com as pessoas com 

demências ou outras patologias limitativas dos seniores; 

15. Preço. Esta Variável determina o valor do preço, mas também a discriminação das opções 

em termos de níveis de serviço/cuidados para um determinado preço. 

                                                      

205
 O conflito inter-geracional é um conflito que descreve discrepância culturais, sociais ou económicas entre duas gerações, 

que pode ser causada por mudanças de valores ou conflitos de interesse entre gerações mais jovens e gerações mais idosas.  
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16. Opções de Financiamento. Esta variável analisa a existência de opções em termos de 

financiamento (público e privado) que permitem ao cliente dispor de alternativas que lhe 

facilitem o acesso a estas comunidades seniores. 

 

7.2.3.2. Melhores práticas ao nível do “Operação – Vida Independente” 

Da análise realizada pela equipa de projeto, concluiu-se que as melhores práticas a nível de 

Operação de unidades de Vida Independente se encontram nos EUA, país onde este conceito foi 

desenvolvido, destacando-se os EUA (Washington e Massachusetts) como a melhor prática. 
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Figura 7.13. Quadro de Benchmark de Operadores de Vida Sénior – Vida Independente 

No que concerne à variável (7) “Equipamentos e Facilidades” os EUA têm uma grande tradição 

cultural nas comunidades seniores, tendo desenvolvido o conceito Independent Living, também por 

isso desenvolveram um conceito ao nível da qualidade dos equipamentos e facilidades que não tem 

par. Do mesmo modo, o Reino Unido e a França tiveram a avaliação máxima nesta variável, 

decorrente do Luxo e das amenidades oferecidas (tipo hotel ou casa senhorial). Disto são exemplos 

a Sunrise (Washington, e a Wingate Healthcare (Boston) nos EUA, a ORPEA em França e a 

Sunrise no Reino Unido dispõem de equipamentos de topo. este conceito não é muito desenvolvido 

nos países escandinavos e Norte da Europa por questões culturais, começando no entanto a haver 

algumas comunidades de Independent Living (p.ex: Betty Sorensen Parken, em Vejle, na Dinamarca 

e Sunrise, em Munique, na Alemanha), que pelas características destes povos apresentam conceitos 

arquitetónicos minimalistas e austeros. Em Portugal, os Grupos Luz Saúde, JMS e Montepio 

Residências, oferecem um conceito tipo Independent Living (importado dos EUA), sendo no entanto 

um segmento com pouco desenvolvimento, por um lado devido à falta de poder de compra e, por 

outro, devido a aspetos culturais (deferentes da Cultura Americana). 



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 216 

No Alto Alentejo, este conceito não existe ou é incipiente (Apartamentos próximos de estruturas 

residenciais para idosos). 

O conceito Vida Independente (Independent Living) nasceu nos EUA, onde proliferam inúmeras 

comunidades de Vida Sénior deste tipo, algumas muito luxuosas. Este mercado é sofisticado e 

especializado para este segmento de pessoas de mais de 55 anos, com elevado grau de 

independência física, onde se destacam dois tipos de equipamentos: os “Condo over 55” e as 

”Independent Living Community”: 

 “Condo over 55” – Existem na Florida, em Miami em particular, uma larga oferta de “Condos 

over 55”, condomínios para seniores independentes e que dispõem de diversas tipologias de 

apartamentos ou villas, desde estúdios (T0) a T3, com uma disponibilização alargada de 

serviços numa lógica de hotelaria, com possibilidade de recurso a cuidados médicos e de 

enfermagem 

Em Miami, os preços variam de acordo com a proximidade à água e localização. São habitualmente 

comercializados por imobiliárias e em zonas servidas de restaurantes, lojas, centros culturais e 

outras atividades de recreio e lazer (golfe, pesca, atividades náuticas, etc.). 

Têm habitualmente disponíveis as seguintes facilidades e amenidades: 

 Piscina; 

 Café e restaurantes com possibilidade de room service 24h/dia; 

 Ginásio e spa (sauna e banho turco); 

 Receção / portaria; 

 Segurança 24 horas; 

 Estacionamento; 

 Office center e salas de eventos; 

 Salas de estar; 

 Serviços de limpeza e lavandaria; 

 Transporte para eventos ou áreas comerciais; 

 Organização de eventos e atividades variadas; 

 Disponibilização de serviços médicos e de enfermagem, se necessário. 

 

 Comunidade de Vida Independente (Independent Living Community) – É um conceito 

muito utilizado nos EUA, por pessoas já reformadas que querem estar integradas numa 

comunidade sénior, mas que ainda estão em perfeitas condições, em termos de memória e 

de mobilidade, pelo que não precisam de assistência nas suas atividades de vida diária. 

No entanto, e devido ao isolamento e ao sentimento de insegurança que muitas vezes assolam os 

mais idosos, estes tendem a integrar estas comunidades de vida independente, sabendo que se 

precisarem de cuidados com níveis de assistência superiores, estes serviços estão disponíveis. 

Estas comunidades têm ofertas para todos os gostos e disponibilidades financeiras. Por exemplo, em 

Miami, e Nova Inglaterra, existem grupos com ofertas verdadeiramente sociais e integradoras com a 

comunidade exterior, com opções de luxo (p.ex: The Palace at Coral Gables, em Miami ou Wingate 

at Needham, em Massachusetts). 

 The Palace at Coral Gables - Esta comunidade de luxo dirige-se a seniores que estão 

perfeitamente aptos a fazer todas as suas atividades de vida diárias (AVD), tendo no entanto, 

todas as facilidades de apoio e suporte no dia-a-dia, estando disponível os seguintes 

serviços/facilidades: 
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o Áreas Privadas: 

 Opção de escolha de uma suite com dois quartos (T2), um quarto (T1), ou um 

estúdio (T0); 

 Cozinha totalmente equipada, incluindo eletrodomésticos; 

 Sistema de despertar por chamada telefónica; 

 Banheira espaçosa, com chuveiro e corrimão de apoio; 

 Máquina de Lavar e Secar privada 

 Serviço de Limpeza de Carpetes e Janelas; 

 Ar condicionado Central; 

 TV por satélite; 

 Sistema de alerta de emergência; 

 Abrigos de furacões; 

 Ligação à internet. 

 

o Áreas Publicas e Serviços: 

 Piscina Aquecida; 

 Lojas diversas; 

 Biblioteca; 

 Teatro (multiusos); 

 Sala de Jogo; 

 Sala Computadores; 

 Ginásio; 

 Business Centre; 

 Pequeno-almoço e Jantar. 

 

A variável (8) “Socialização” refere-se ao nível de opções propiciadas aos residentes, para se 

socializarem, oferecendo atividades que estimulem corpo mente e espírito, quer dentro da 

comunidade, quer organizando visitas ao exterior, promovendo a interação com a comunidade 

exterior, para que os residentes não percam a integração e a ligação com a sociedade. Os EUA são 

os mais desenvolvidos nesta variável aplicada ao Independent Living, promovendo atividades e 

eventos para seniores como passeios, viagens e programas de animação para a comunidade sénior 

sem par a nível internacional, motivada também pelo própria cultura norte americana. A existência de 

equipamentos como restaurantes, teatros, cinemas entre outras atividades, ajudam a promover a 

integração com a sociedade exterior diariamente (p.ex: The Palace at CoralGables, em Miami, ou 

Wingate at Needham, no Massachusetts.) 

A variável (9) “Like Home”, ou seja o conceito “como em casa”, tem como filosofia proporcionar aos 

seus residentes espaços como em sua casa, nomeadamente, os residentes são convidados a 

decorar o seu apartamento/suite de acordo com os seus gostos/preferências, com mobílias e 

pertences seus. Este conceito é particularmente crítico na Vida Assistida (Assisted Living), uma vez 

que na Vida Independente já há à partida uma maior personalização dos espaços, tanto nos “Condo 

Over 55” (em que geralmente são apartamentos/casas que cada residente utiliza como pretende), 

como nas Comunidades Seniores. No entanto, neste último modelo existem versões mais 

“hoteleiras” em que os espaços são mais impessoais. Os EUA, a Holanda e a Dinamarca obtêm as 

classificações mais elevadas nesta variável, embora a atual tendência das políticas públicas nestes 

países seja de incentivo à permanência em casa Nos EUA os residentes são encorajados a habitar 

na unidade de Vida Independente como se estivessem em sua casa; sendo permitidas, por exemplo, 

estadias de familiares ou animais de estimação. 
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A variável (10) “Privacidade” refere-se à conceção do edifício e espaços exteriores no sentido de 

proporcionar espaços privados aos residentes, onde as pessoas, se quiserem, podem estar sozinhas 

ou com os amigos e /ou familiares que os venham visitar, podendo ainda permitir que estes possam 

ficar no seu apartamento e que o acesso a estes espaços privados seja condicionado à permissão 

dos residentes (campainhas para entrada/códigos de acesso, etc.) Nesta dimensão, os EUA, 

Dinamarca, Holanda, Reino Unido, França e Portugal obtêm a classificação máxima (5), pois a 

maioria de países são países com culturas “pro-indivíduo”, respeitando a privacidade dos residentes. 

A privacidade engloba também os espaços comuns, isto é, além de quartos individuais, existem 

espaços comuns (salas de estar / refeições) para reunião com familiares e espaços intersticiais de 

repouso e de meditação/recolhimento espiritual, constituindo, por isso, a melhor prática nesta 

variável. 

A variável (11) “Lifestyle” está presente na oferta mais evoluída, as opções disponíveis são 

orientadas com base nos “estilos de vida” dos seus residentes, isto é, a oferta é adaptada ao 

rendimento, cultura, interesses, valores, etc. de cada residente. A capacidade destes equipamentos é 

ainda definida de acordo com o estilo de vida e não pelo número de quartos ou apartamentos. Este é 

um conceito que foi desenvolvido na Holanda e que tal como o conceito de “Like Home” é mais 

relevante nos equipamentos de Vida Assistida, permitindo que as pessoas residentes nestas unidade 

possam continuar a ter referências de acordo com a sua experiência de vida). No entanto e pelas 

práticas observadas e pioneirismo considera-se a Holanda o país mais avançado na oferta por 

Lifestyle, mesmo em comunidades de Vida Independente. 

A variável (12) “Serviços Prestados” avalia o tipo de serviços que são prestados na comunidade, e 

qual o nível de assistência e cuidados médicos prestados. No caso do Independent Living, estes 

serviços têm um carácter facilidades hoteleiras e opções/programas que permitem aos seniores um 

conforto acrescido no seu dia-a-dia. Os EUA e a França (Luxo) são os que oferecem mais opções de 

serviços aos seniores. Os equipamentos observados nestes países são referências na diversidade 

de serviços e na sua adaptação às necessidades dos diferentes públicos. 

The Palace at Coral Gables (cont.): 

o Entretenimento e atividades Sociais: 

 Programa diário de exercício; 

 Entretenimento noturno; social, cultural, recreativo ou programas; 

 Universidade Sénior, Palestras, Leituras, Revisão de Livros e Grupos de 

Discussão; 

 Classes de Língua Estrangeira e de computadores; 

 Piano-bar; 

 Mais de 150 atividades por mês. 

o Segurança e Manutenção: 

 Segurança 24h/dia; 

 Sistema de segurança contra incêndios; 

 Manutenção programada de residências; 

 Gerador de emergência; 

 Valet Parking. 

o Utilidades: 

 Eletricidade; 

 Água; 

 Aquecimento; 

 Ar condicionado. 
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o Transporte: 

 Para compras (Shopping); 

 Consultórios médicos; 

 Shuttle para pontos da cidade. 

 

o Limpeza: 

 Limpeza semanal; 

 Mudança de roupa de cama. 

A variável (13) “Recursos Humanos é um elemento chave na oferta do Independent Living, tendo as 

instituições best-in-class desenvolvido metodologias próprias de formação que escolhem os 

melhores profissionais para prestarem serviços inovadores e do agrado da população sénior. Nas 

melhores práticas de Vida Independente, os recursos humanos nos EUA e Holanda obtiveram a 

melhor avaliação (5), devido a oferecerem uma grande variedade de competências, animadoras e 

bem-estar (médicas e não médicas, como fisioterapia, personal trainers,..etc.) tendo por isso 

recursos humanos especializados em diversas áreas, sendo muito apreciado pelos clientes as 

disponibilidade de serviços opcionais. 

A variável (14) “Inovação e Tecnologia” avalia as opções ao nível de equipamentos de alta 

tecnologia, para ajudar e estimular os residentes seniores no dia-a-dia a viverem de forma 

independente o mais tempo possível. No Independent Living, as comunidades nos EUA apostam em 

equipamento informatizado e multimédia, como salas de cinema, televisões interativas. Mas são os 

Holandeses, melhor prática, que promovem investigação e tecnologia para o verdadeiro 

envelhecimento ativo, como equipamento mecânico (pernas mecânicas, teleassistência, GPS, e 

outros dispositivos que permitem ultrapassar constrangimentos que impedem os seniores de terem 

mais independência nas suas atividades e socialização do seu dia a dia. 

A variável (15) “Preço” avalia o nível de preços praticados e a quem se destina e a existência de 

instrumentos e alternativas de financiamento. A Alemanha o Reino Unido, e Portugal obtiveram a 

classificação mais elevada na componente Preço. Nestes países, sobretudo em Inglaterra (p.ex: 

Sunrise of Frognal), consegue-se “luxo em Vida Independente” ao mesmo preço que por exemplo se 

pratica em Portugal (p.ex: JMS Residências e Serviços - Parede). Na Alemanha o preço é mais baixo 

para uma classe superior mas num ambiente mais austero (p.ex: Kursana Villa München). Na 

Dinamarca, o preço para vida independente é também acessível, por exemplo ao nível de Portugal. 

Concretamente Portugal dispõe de uma boa relação qualidade-preço na oferta de serviços de vida 

independente, quando comparado com os países em análise. A qualidade é muito similar, senão 

melhor, e o preço é “justo”, apenas pecando por ser inacessível à maioria dos portugueses. 

A variável (16) “Opções de Financiamento” refere-se à análise das possibilidades de financiamento 

público e privado, disponíveis para os clientes seniores para fazer face aos preços praticados. Os 

EUA obtiveram a classificação máxima, mas alguns obtiveram uma classificação muito elevada, dado 

disporem de várias alternativas de financiamento, quer via Sistema de Segurança Social Público, 

quer via Operadores Privados (seguradoras), quer ainda pela liquidez dos mercados que estão 

inseridos, o que lhes dá (aos clientes e aos operadores) maiores opções e mais acesso a cuidados 

de Vida Sénior. Portugal é o país com pior classificação, fundamentalmente devido à fraca economia 

e sistema financeiro se oferta Senior Living. 
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Figura 7.14. Análise da diferença da melhor prática no “Operação – Vida Independente” face ao Alto Alentejo 

No Alto Alentejo não existem equipamentos dedicados inteiramente à Vida Independente pelo que a 

comparação não é possível. 

 

7.2.3.3. Melhores práticas ao nível da “Operação – Vida Assistida” 

No que diz respeito aos Operadores de unidades de Vida Assistida, a Holanda representa a melhor 

prática, obtendo nível máximo em todas as variáveis observadas, exceto no preço e opções de 

financiamento: 
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Figura 7.15. Quadro de Benchmark de Operadores de Vida Sénior – Vida Assistida 
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Variável (7) “Equipamentos e Facilidades”. Ao nível dos equipamentos da Vida Assistida, os EUA, 

a Holanda e a França obtiveram a melhor prática (5). Os equipamentos têm um elevado conforto 

componente hoteleira, como elevado serviço. Por exemplo, The Palace at Coral Gables (Miami) é um 

luxuoso hotel, que para além da oferta para vida independente, tem também vida dependente 

(Assisted Living), oferecendo elevada assistência e cuidados de saúde.  

Variável (8) “Socialização”. O modelo Holandês para a vida assistida é o mais evoluído, sendo o 

benchmark do estudo realizado, a par dos EUA. Tudo é feito a pensar na socialização dos 

residentes, e na sua integração na sociedade exterior. Os programas são imensos e os seniores são 

convidados a participar neles, tanto dentro da comunidade sénior como na comunidade exterior. Mas 

também a comunidade exterior é convidada a participar diariamente, de uma forma informal, nas 

atividades do dia-a-dia da comunidade sénior. Nomeadamente através de equipamentos como 

restaurantes e clubs, que são disponibilizados para utilização diária da comunidade exterior, 

tornando a integração com a comunidade sénior natural. 

Variável (9) “Like-home”. A Holanda e Dinamarca são os que oferecem as melhores práticas 

relativamente a esta variável, tendo obtido a pontuação máxima.  

Por exemplo a Sunrise em Washington, de influência holandesa um conceito Like-home, onde as 

pessoas se sentem verdadeiramente como em casa, podendo por exemplo tomar as refeições a 

horas diferentes das convencionais. Mesmo as pessoas com demência podem ter os seus próprios 

hábitos, como por exemplo ver televisão ou fazer uma sesta no sofá. 

Na Holanda e Dinamarca (ex: Betty Sorensen Parken, em Vejle, e Hummanitas, em Roterdão), os 

estúdios ou apartamentos dos residentes têm campainhas na porta, sendo que as pessoas têm 

acesso ao seu espaço, decorado pelos próprios e com o seu mobiliário e pertences seus. À porta, 

existe um espaço personalizado com pertences e decoração própria, muitas vezes vitrinas com 

fotografias e objetos pessoais. 

Variável (10) “Privacidade”. A Holanda, o Reino Unido e França Destacam-se em termos de 

privacidade, oferecendo solução que dentro das residências de vida dependente, a privacidade é 

uma variável distintiva, privilegiando espaços privados, não só nos apartamentos e quartos, mas 

também nos espaços comuns, onde a arquitetura, é feita a pensar na socialização, com recantos 

onde os residentes possam privar com amigos e família. 

Variável (11) “Lifestyle”. Pioneira no desenvolvimento deste conceito, a Holanda é o país mais bem 

classificado (5), onde a capacidade instalada é feita a pensar no estilo de vida dos seus residentes. É 

um conceito muito particular, com o objetivo de preservar o mais possível a individualidade da 

pessoa, mesmo em condições de demência severa, respeitando a dignidade ao máximo. Este 

sistema funciona inclusivamente no sistema público. 

Variável (12) “Serviços Prestados”, vários países obtêm classificação máxima (5), nomeadamente 

os EUA, Dinamarca, Holanda, Reino Unido e França. Os equipamentos observados nestes países 

são, também no que respeita a Vida Dependente, referências na diversidade de serviços e na sua 

adaptação às necessidades dos diferentes públicos. 

Os EUA mais uma vez lideram esta dimensão, que tem por base os serviços de hotelaria e serviços 

de valor acrescentado que são proporcionados aos seniores desta comunidade. 

Para além dos serviços de Vida Independente descritos acima, no caso da Vida Assistida, os 

serviços de assistência de vida diária são: 

 Assistência nas tarefas de vida diária; 
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 Supervisão da medicação; 

 Monitorização da Saúde e coordenação com entidades (Hospitais, Segurança Social, 

etc.); 

 Fisioterapia. 

Nas comunidades, é muito comum uma oferta tipo CCRC (Continuing Care Retirement Community), 

que congrega num único espaço: Vida Independente, Vida Assistida e Cuidados Continuados. Assim 

o cliente usufrui de um espaço com diferentes ambientes e diferentes níveis de tratamento. 

Variável (13) “Recursos Humanos”. Esta dimensão é dominada pelos EUA (New England / 

Washington DC) e pela Holanda que obtiveram pontuação máxima. O grande enfoque que os 

grandes grupos na área da Vida Dependente têm nos recursos humanos, mostra a importância dos 

Recursos Humanos como fator distintivo na oferta e nas opções disponibilizadas. Desta forma, a 

formação dos recursos humanos e a ligação às universidades em áreas específicas do conhecimento 

mostra uma estratégia para melhorar continuamente a oferta na vida sénior assistida (Assisted 

Living). Por exemplo a Sunrise nos EUA tem uma academia para formar os seus cuidadores e 

pessoal assistente para ter a certeza de que a filosofia e a visão do grupo são passadas ao seu 

pessoal, antes de estes irem para o terreno. Os colaboradores têm programas de formação periódica 

on-line e on-the-Job. 

Acresce ainda que nos EUA, a ALFA (Associação do sector nos EUA) promove junto do regulador e 

mercado, uma cultura de exigência e rigor, valorizando a carreira dos cuidadores. 

Na Holanda, para além da valorização das carreiras dos cuidadores, o voluntariado é muito levado a 

sério e os voluntários são tratados como qualquer outro colaborador (só que não recebem salário). 

Esta cultura aporta uma qualidade acrescida na oferta e dedicação nos cuidados e riqueza de 

programas oferecidos aos clientes dentro e fora da comunidade sénior. 

Variável (14) “Inovação e Tecnologia”. A inovação nos cuidados a seniores é sem dúvida um dos 

fatores mais distintivos da oferta na Vida Dependente, e esta depende de recursos humanos 

competentes, bem treinados e com fortes ligações aos centros de conhecimento.  

A Holanda e a Dinamarca obtiveram a classificação mais elevada. Nos países nórdicos, perfila-se a 

estratégia de que o envelhecimento em casa é a melhor das opções. Assim, o uso de tecnologia que 

permita a monitorização (telemedicina), e a assistência à distância, é privilegiado pelo estado 

holandês. Da mesma forma, as universidades e empresas privadas (como a “Focus Cura”) são 

fortemente incentivadas a desenvolverem aplicações que ligam centros de enfermagem, farmácia e 

hospitais aos cidadãos seniores, permitindo a estadia em casa dos cidadãos seniores, mesmo os 

que precisão de assistência. 

O Health Valley é outro exemplo, no caso, funciona como uma plataforma regional que estabelece 

uma network constituída por empresas, centros de conhecimento e investigação, fornecedores na 

área da saúde, seguradoras, investidores públicos e privados, autoridades locais e regionais, com o 

lema “Where Health and Innovation meet” (“Onde a saúde e a inovação se encontram”). Abrange as 

províncias de Gelderland e de Overijssel, no Este da Holanda e regiões adjacentes da Bélgica e 

Alemanha, colocando a região do Health Valley no mapa, divulgando as histórias de sucesso e 

promovendo a região nacional e internacionalmente. 

A sua missão é potenciar a sua capacidade de inovação na área da saúde, realizando diversos 

eventos de networking, (cerca de 25 por ano), incluindo o Health Valley Event (HVE - que envolve 

mais de 900 participantes da área da saúde, investigação, autoridades públicas e especialmente 

empresas) e atividades de matchmaking que permitem reunir as necessidades de inovação das 
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instituições de saúde com os parceiros de investigação e desenvolvimento mais adequados, o que 

permite um efetivo avanço dos processos de inovação,   

Variável (15) “Preço”. O Alto Alentejo consegue a melhor classificação, pois segundo uma ótica de 

relação qualidade-preço, os serviços oferecidos pelas melhores instituições do Alto Alentejo, 

suplantam os preços da melhor oferta dos EUA e Europa do norte. Esta variável é muito importante, 

sendo um fator de preocupação na Europa do Norte e EUA, onde os preços podem atingir 6000 

Euros ou (7500 USD) por mês por pessoa. 

Variável (16) “Opções de Financiamento”. Os EUA e a Europa do norte são as regiões que têm as 

melhores práticas de financiamento, havendo opções privadas, como seguros privados de saúde 

para financiar a vida assistida. 

Muitos países, dos visitados, com exceção de Espanha e de Portugal, dispõem de várias alternativas 

de financiamento, quer via Sistema de Público de Segurança Social, quer via Operadores Privados, o 

que lhes dá (aos clientes e aos operadores) uma muito maior segurança na sua atividade. No 

entanto existe uma grande oportunidade para a criação de seguros para os seniores, nomeadamente 

garantindo a vida assistida. 

No entanto, os maiores seguradores mundiais (p.ex: BUPA e AVIVA) estão a estudar planos de 

suporte ao Senior Living, pois é sem dúvida uma lacuna a nível mundial. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
Alto Alentejo 

Portugal 

Esp 

Fr 

Ger 

Uk 

Dk 

Ned 

EUA (NE + WDC) 

EUA (Florida) 

Equipamento e Facilidades Socialização Like Home 

Privacidade Life Style Serviços Prestados 

Recursos Humanos  Inovação e Tecnologia Preço 

Opções de Financiamento Média Melhor Prática 

 

Figura 7.16. Análise da diferença da melhor prática no “Operação – Vida Dependente” face ao Alto Alentejo 

 

Da análise de Gaps de classificação de variáveis relativas à “Operação – Vida Assistida”, sobressai a 

diferença significativa que o Alto Alentejo tem face aos países visitados e, também, a ótima 

classificação que o Alto Alentejo detém na variável “Preço”, muito favorável em relação aos outros 

países em análise, sendo um importante fator de desenvolvimento. 
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7.2.3.4. Melhores práticas ao nível da “Operação – Memory Care” 

Quanto aos Operadores de unidades de Unidades de Memory Care (Demências), a Holanda 

representa, destacada, a melhor prática (4,7), tendo obtido a classificação máxima em todas as 

variáveis, exceto no “Preço”. Tal deve-se à inovação do conceito Memory Care, que é único no 

mundo, e que espelha dentro da comunidade sénior para demências, o ambiente da sociedade 

exterior, em que outrora os seus residentes viviam. Desta forma, a comunidade sénior (Instituição) é 

aberta ao exterior, onde os residentes e trabalhadores de bairros vizinhos podem por exemplo 

almoçar num bom restaurante com um ambiente cativante (testemunhado pela equipa de projeto 

quando visitou a comunidade de Hogeweyk, em Weesp, na Holanda). 
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Figura 7.17. Quadro de Benchmark de Operadores de Vida Sénior – Memory Care 

 

Variável (7) “Equipamentos e Facilidades”. A Holanda tem a melhor prática nesta variável, 

destacando-se pelo equipamento e facilidades aplicadas às pessoas com demência, replicado o 

design e facilidades dos bairros da sociedade exterior à comunidade (p.ex: De Hogeweyk). 

Design interior das casas 

Há 23 casas na comunidade De Hogeweyk, com design totalmente diverso em 16 diferentes 

localizações, tendo em vista diferentes aspetos, incluindo: 

 A localização da cozinha, que pode diferir de acordo com o estilo de vida; 

 A localização dos bairros é muito importante, nomeadamente o enquadramento e a 

proximidade distribuição consoante o estilo de vida dos utentes; 
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 Todas as casas têm uma porta para a frente e uma campainha. Um hall de entrada, que dá 

acesso a uma sala de estar que por sua vez liga a um corredor para os quartos (2,3,4,6 ou 

7); 

 Embora as casas de banho por residente sejam importantes do ponto de vista da 

privacidade, este público-alvo não usa as casas de banho sozinhos e por isso o número 

identificado como adequado foi de duas casas de banho por habitação; 

 A decoração do interior das casas é feita de acordo com o estilo de vida das pessoas; 

 As famílias trabalharam com os arquitetos no sentido de identificarem os estados de humor e 

adaptar a decoração interior e nos programas diários com os residentes. 

 

Ambiente exterior 

Os jardins da comunidade foram desenhados por Niek Roozen, um arquiteto paisagista de projeção 

internacional. Cada jardim contém árvores de fruto e flores, proporcionando uma atmosfera diferente, 

sendo muito Importante na vivência dos residentes, proporcionando-lhes uma experiencia diferente 

em cada lugar. As estações do ano devem ser experienciadas no ambiente dentro da comunidade. 

Existe um mercado na localidade de Weesp onde os residentes, cuidadores e voluntários têm 

transporte e podem fazer as suas compras cada terça-feira. 

No exterior há um elevador com sensores que permitem aos residentes circularem entre os dois 

pisos da comunidade sem qualquer tipo de interação.  

Variável (8) “Socialização”. O modelo Holandês na “Socialização” obtém a classificação máxima, 

sendo o benchmark a nível mundial. 

No caso de De Hogeway, a comunidade está completamente aberta ao exterior, onde qualquer 

pessoa pode por exemplo almoçar, ouvir música no piano bar, participar nas atividades (Música, 

Teatro, Cinema, Oficina, Leitora, Viagens, etc.) na comunidade com os residentes. Este tipo de 

interação retira o peso do isolamento e potencia fortemente a integração dos seniores com a 

comunidade exterior. Acresce ainda a formidável atividade de voluntariado que a Holanda 

desenvolve, sendo que pessoas de altíssima qualidade intelectual e disponibilidade (trabalham de 

igual forma e com as mesmas responsabilidades que os seus colegas do quadro, exceto que não 

têm salário) 

No caso dos EUA e alguns países do norte, a socialização existe mas não é trabalhada ao nível da 

integração com a comunidade exterior, estando nalguns casos completamente separada. Por 

exemplo a Wingate at Needham (Massachusetts), a Sunrise em Washington nos EUA e a De 

Hogeweyk (Dementia Village), em Weesp, na Holanda, são ótimos exemplos de socialização para os 

seniores, que não só vivem da elaboração de programas ricos cognitivamente e variados na sua 

interação e localização, mas também e sobretudo da abertura da comunidade sénior à comunidade 

exterior. 

Variável (9) “Like-home”. Em relação ao conceito “Like-home”, a Dinamarca e a Holanda obtêm as 

classificações mais elevadas, exatamente como se verifica na Vida Dependente.  

Tal conceito em unidades para pessoas com demência é feito de forma muito personalizada, onde as 

pessoas têm o seu espaço próprio, com apartamentos com tudo o que teriam se vivessem na 

comunidade exterior (como em casa).  
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No caso da Holanda, as pessoas partilham casas, onde cada casa toma conta dos seus próprios 

afazeres, lavar e passar a ferro a roupa, reparações domésticas. As grandes limpezas são feitas por 

um elemento fixo da equipa afeto a cada casa. 

 

Todas as refeições são preparadas em casa de acordo com os gostos, rotinas e preferências de 

cada casa. 

Refira-se que há uma equipa que apoia estas atividades, sendo que cada casa tem uma governanta 

que coordena as atividades, garantindo no entanto que as pessoas vivem a sua vida com liberdade e 

em segurança, pese embora o seu estado de demência. 

Variável (10) “Privacidade”. A Holanda, Dinamarca, o Reino Unido e França lideram as melhores 

práticas nesta variável.  

Tal conceito refere-se ao respeito da privacidade destes seniores com demência, ao mesmo tempo 

que lhes é potenciada a socialização dentro e fora da comunidade, mas com liberdade. No caso das 

melhores práticas, as pessoas vivem em casas ou apartamentos/suites mas com campainhas e 

espaços exteriores personalizados. Na Dinamarca nem os nomes das pessoas estão à porta como 

elemento de proteção de dados. 

Variável (11) “Lifestyle”. Este conceito inovador foi desenvolvido pela primeira vez na Holanda que 

se destaca como a melhor prática mundial. Este conceito pretende adaptar a oferta totalmente ao 

residente, isto é, proporcionar aos seniores com demência, um espaço, casa, bairro, outros 

residentes alinhados com o seu estilo de vida, isto é de acordo com as suas preferências e gostos. 

Acresce que as casas são decoradas num ambiente que reflete determinados estilos de vida, no 

caso De Hogeweyk existem 7 estilos: 

1. Urbano 

2. Simples 

3. Cultural 

4. Indonésio 

5. Gooi 

6. Tradicional 

7. Cristão 

 

Variável (12) “Serviços Prestados”. A Holanda e França (p.ex: Groupe SOS) têm as melhores 

práticas. Estes dois países marcam a diferença face aos demais países visitados. 

No caso de De Hogeweyk na Holanda, os serviços prestados são muito abrangentes. Para além dos 

serviços médicos e de enfermagem, existem inúmeras atividades como clubes de música, teatro, 

jogo, viagens, etc. Tal torna a vida nesta comunidade, para pessoas com demência, como se os 

residentes não tivessem demência. 

A diferença dos serviços prestados para seniores com demência na Holanda e França tem a ver com 

um trabalho muito profissional (incluindo o voluntariado) e a forte convicção em integrar a 

comunidade exterior na instituição, criando serviços “não médicos” disponíveis. 

Variável (13) “Recursos Humanos”. A Holanda mais uma vez lidera a variável Recursos Humano, 

no Memory Care, a melhor prática. O treino dedicado e profissional, com programas avançados e 

inovadores, promovem grande competência distintiva dos Recursos Humanos, 50% voluntários, e 

com elevado grau de instrução. 
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Os Recursos Humanos das comunidades seniores na Holanda (Memory Care) são repartidos por 

colaboradores do quadro e voluntários. Existe um elevado grau de exigência relativamente à 

formação e dedicação de todos os colaboradores profissionais e voluntários, sendo todos tratados da 

mesma forma, com a diferença de que os voluntários não recebem salário. 

Há programas continuados de formação para todos, sendo que nos grandes grupos (p.ex: Sunrise) 

têm academias que garantem a formação dos seus colaboradores. 

Acresce também o forte profissionalismo que os voluntários têm na Holanda, sendo que a única 

diferença face aos outros colaboradores, a ausência de salário. Sendo peça fundamental na 

elaboração de programas e acompanhamento dos seniores. 

Há outras boas práticas, por exemplo em Boston o Grupo SLR (Senior Living Residences) tem uma 

parceria para a demência com a Boston Medical School, sendo uma diferenciação muito apreciada 

pelos clientes (e, sobretudo, pelas suas famílias). 

Variável (14) “Inovação e Tecnologia”. A Holanda mais uma vez lidera a melhor prática da 

inovação e tecnologia. As universidades e centros de investigação para o envelhecimento ativo e a 

saúde desenvolvem conjuntamente com empresas privadas tecnologia para a demência. Por 

exemplo o uso de GPS para pessoas com demência é comum, permitindo-as ter uma vida mais 

independente (p.ex: De Hogeweyk). O estado Holandês incentiva muito a estratégia “Home care” 

(cuidados em casa), e como tal, o desenvolvimento de tecnologias avançadas para a telemedicina e 

dispositivos de apoio aos seniores para um envelhecimento em casa. 

Disto são exemplos a Health Valley cuja missão é pôr em contacto os diversos stakeholders de forma 

a potenciar a sua capacidade de inovação na área da saúde, realizando diversos eventos de 

networking, (cerca de 25 por ano), incluindo o Health Valley Event (HVE - que envolve mais de 900 

participantes da área da saúde, investigação, autoridades públicas e especialmente empresas) e 

atividades de match-making que permitem reunir as necessidades de inovação das instituições de 

saúde com os parceiros de investigação e desenvolvimento mais adequados, o que permite um 

efetivo avanço dos processos de inovação,   

Constitui-se assim como uma das boas práticas destacadas no prémio europeu Excellent Innovation 

for Ageing Awards, sendo um exemplo de grande interesse para a região do Alto Alentejo, podendo 

inclusivamente constituir-se como parceiro para o desenvolvimento de projetos de inovação nos 

domínios da saúde e do envelhecimento ativo. 

As áreas de intervenção são a eSAÚDE, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MEDICINA e ROBÓTICA 

PERSONALIZADA. 

A empresa Focus Cura é outro exemplo, que desenvolve soluções inovadoras de base tecnológica 

ligadas à área da saúde que permitam aos idosos e doentes crónicos permanecer em suas casas de 

forma independente o máximo de tempo possível. As suas inovações são já utilizadas por 100.000 

pessoas em suas casas. A Focus Cura nasceu e desenvolveu-se integrada na rede do Health Valley. 

As inovações da Focus Cura são dirigidas diretamente aos idosos e aos seus cuidadores, sendo 

desenvolvida em estreita cooperação com os utilizadores, de forma a assegurar a satisfação das 

suas necessidades e são fáceis de usar. 

Nos EUA e Inglaterra, há também boas práticas de inovação ao nível de desenvolvimentos médicos 

e fármacos para ajuda a pessoas com demência, não estando no entanto integrada num conceito 

comportamental envelhecimento ativo. 
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A variável (15) “Preço”. Nesta variável, a Alemanha e o Alto Alentejo conseguem a melhor 

classificação, pois segundo uma ótica de preço-qualidade, os serviços que oferece são bons e o 

preço é muito acessível. Em relação à vida Dependente, o Alto Alentejo deixou de ser a “melhor 

prática”, para passar a sê-lo ex-equo com a Alemanha. Tal deve-se à especificidade de cuidados que 

no caso apoio à demência que não são diferenciados suficientemente no Alto Alentejo face às 

melhores Práticas internacionais, logo não podemos comparar os conceitos. 

Variável (16) “Opções de Financiamento”. Finalmente, no que diz respeito á variável “Opções de 

Financiamento”, a Dinamarca e a Holanda obtêm as classificações mais elevadas, numa situação 

muito distinta da verificada na Vida Dependente, onde seis países disputavam a melhor prática (EUA, 

Holanda, Dinamarca, Reino Unido, França e Alemanha), sem no entanto obter, nenhum deles, a 

classificação máxima. Nestes países o estado assegura cerca de EUR 6.000 mês por cada pessoa. 

De facto as pessoas descontam para companhias de seguro privadas (acreditadas pelo estado) e 

depois responsabilizam-se pelo pagamento dos cuidados assistidos requeridos pelos seniores destes 

países. Este tipo de financiamento é financiado integralmente pelo estado Holandês/Dinamarquês. 
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Figura 7.18. Análise do Gap das melhores práticas na “Operação – Memory Care – Apoio às Demências” face ao Alto Alentejo 

 

Da análise de Gaps de classificação de variáveis relativas à “Operação – Memory Care – Apoio às 

Demências”, sobressai a diferença significativa que o Alto Alentejo tem face a alguns países, 

nomeadamente a Holanda, Dinamarca, França e Alemanha. 
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7.2.3.5. Conclusões 

As visitas a comunidades seniores best-in-class nos mercados mais desenvolvidos, nomeadamente 

EUA e Europa do Norte, a par de entrevistas com as administrações destas organizações levou a um 

entendimento profundo do “estado da arte” no setor da Vida Senior. 

Por comparação com Portugal, e em particular com o Alto Alentejo, apraz citar uma passagem 

conclusiva de um relatório da “Carta Social e de Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social 

do Alto Alentejo”, “apesar das elevadas taxas de ocupação nalgumas respostas sociais como nas 

estruturas residenciais para pessoas idosas e pessoas com deficiência, a procura tem diminuído 

anualmente em todas elas (exceto na área da deficiência), ameaçando a sua utilização e 

rentabilização no futuro, sendo que outros equipamentos estão subutilizados com taxas de ocupação 

inferiores a 70%.” Refere-se ainda no citado documento que “Mesmo nas respostas para idosos se 

tem sentido uma retração tendo originado mesmo a retirada de utentes das unidades e serviços, 

derivado à atual crise económica e agravamento da situação de pobreza das famílias”. 

Ora parece, precisamente antagónica a posição das melhores práticas internacionais e daquelas 

verificadas a nível nacional e do Alto Alentejo em particular. A crise económica, sendo só por si uma 

das dimensões da sociedade não justifica a maioria de razões pelas quais a procura de serviços de 

Vida Sénior no Alto Alentejo tem vindo a diminuir. Mas as práticas menos boas – pelo menos quando 

comparadas com aquelas que resultam em elevados índices de ocupação a nível internacional – sim, 

podem justificá-lo.  

Daí ser lícito concluir que “o atual posicionamento da oferta do Alto Alentejo muito se distancia 

daquele verificado no mercado internacional, o qual constitui “melhor prática” na maioria das 

dimensões analisadas pela equipa de projecto, tendo, precisamente por este facto – pela distância 

face aos melhores - um elevado potencial de desenvolvimento.”  

Operação 

Operação - Vida Independente Operação - Residências Assistidas Operação - Memory Care 

Gap Alto Alentejo vs. Melhor 

Prática (média): total (não existem 

este tipo de instalações) 

Gap Alto Alentejo vs. Melhor 

Prática (média): aprox. 75% 

Gap Alto Alentejo vs. Melhor 

Prática (média): aprox. 130% 
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Figura 7.19. Ilustração de melhores práticas nos Operadores dos países visitados e diferença do Alto Alentejo face às mesmas 

 Excetuando a variável preço, onde é muito competitivo, o Alto Alentejo não pode rivalizar 

em nenhuma dimensão com os países em que foi realizado o benchmarking; 

 O Alto Alentejo tem uma oportunidade para explorar, o segmento sénior de Vida 

Independente, pois é uma tendência internacional, muito associada ao turismo sénior e de 

saúde, que pode atrair uma dimensão complementar da procura da tradicional economia 

social; 

 Apesar da diferença face à “melhor prática” nas várias variáveis, o Alto Alentejo tem 

recursos de qualidade, nomeadamente recursos humanos, que com a necessária 

organização e posicionamento estratégico, bem como um adequado programa de 

marketing internacional, poderão posicionar o Alto Alentejo no topo da Vida Sénior 

Internacional; 
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 Acresce que o turismo de saúde não é explorado no Alto Alentejo, que tem ativos únicos 

como as águas termais de cabeço de vide com propriedades de recuperação músculo 

esqueléticas subaproveitadas. 

 

7.2.4. “Marketing e Comercialização” 

7.2.4.1. Variáveis do “Marketing e Comercialização” 

Na dimensão “Marketing e Comercialização” configuram duas variáveis críticas, fundamentais para a 

credibilização do processo de marketing e venda deste tipo de soluções de Vida Sénior, ou seja, a 

transparência na comunicação de soluções e os mecanismos de ajuda a Seniores na venda: 

 

 

 

Figura 7.20. Dimensões de análise no elo “Marketing e Comercialização” 

 

As variáveis da dimensão “Marketing e Comercialização” pretendem avaliar comparativamente as 

práticas de guidance e orientação de clientes com necessidades ao nível da Vida Sénior e encontrar 

a melhor prática a nível mundial: 

17. Marketing e Comunicação da oferta dos Operadores. Reflete a existência de consultores 

especializados em Marketing e Comunicação da oferta dos operadores de Vida Sénior. Em 

alguns países, existem empresas que se dedicam a trabalhar a oferta dos Operadores de um 

ponto de vista de contacto direto com o cliente (p.ex. A Standard Register, 

www.standardregister.org) dispondo de departamentos específicos especializados em 

Comunicação e Marketing para “Long Term Care”, com plataformas tecnológicas próprias 

que fazem a gestão dos serviços de consultoria oferecidos; 

18. Serviços de Aconselhamento e identificação da oferta. Refere-se à existência de 

Serviços para identificar os equipamentos e serviços de Vida Sénior (institucional ou não), 

oferecendo, simultaneamente, orientação aos seniores ou suas famílias para a escolha das 

melhores opções para cada cliente (p.ex., o site SeniorAdvisor.com oferece um espectro 

completo de serviços de ajuda à identificação e procura de um equipamento específico). 

 

7.2.4.2. Melhores práticas ao nível do “Marketing e Comercialização” 

A análise concluiu que as melhores práticas ao nível do Marketing e Comercialização se encontram 

nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, o que se justifica pela existência de inúmeros 

agentes especializados na Comercialização, no caso dos EUA e em Marketing e Comunicação no 

caso do Reino Unido: 
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Figura 7.21. Quadro de Benchmark de Marketing e Comercialização 

Ao nível da variável (17) “Marketing e Comunicação da oferta dos Operadores”, os EUA, 

Holanda, a Dinamarca e o Reino Unido são os países onde foram observadas as melhores práticas. 

Já na segunda variável, (18) “Serviços de Aconselhamento e Identificação da oferta”, os EUA 

constituem a melhor prática, sendo que o Reino Unido e a França se colocam logo atrás.  

No Reino Unido, por exemplo, a empresa “Age UK”
206

 (www.ageuk.org.uk) tem uma rede de 170 

agências locais por todo o Reino Unido, que se dedicam exclusivamente a prestar serviços de 

aconselhamento, guidance e permitindo encontrar as melhores soluções para os seniores. Na 

verdade, esta empresa é mista, ou seja, faz também o primeiro passo da Comercialização, além do 

Aconselhamento e Identificação da oferta, atuando como representante de operadores privados, 

tentando identificar claramente as necessidades de cada um enquadrando-as na oferta disponível.  

 

AGE UK 

 

No Reino Unido existem diversas organizações de “Caridade” que trabalham o mercado sénior de 

um ponto de vista de Marketing e Comercialização, acrescentando-lhe até dimensões de lobbying e 

influência. 

O AGE UK é uma dessas instituições. Efetivamente, o “Age UK” é a maior instituição de caridade do 

Reino Unido, dedicada a ajudar a população sénior a aproveitar da melhor maneira esta fase da sua 

vida, através da prestação de uma série de serviços de valor acrescentado ao nível das 

comunidades locais, como por exemplo, serviços de pesquisa e aconselhamento, representação 

legal, seguros, serviços domésticos, negociação de tarifas de utilities (água, luz, gás, etc.) ou 

planificação de serviços fúnebres. Atua em 170 escritórios de representação por todo o Reino Unido 

e teve, em 2013/14, proveitos de GBP 166,6 Mi, 4,6% superiores a 2012/13, o que demonstra que é 

                                                      

206
 Ver mais à frente em detalhe 
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um modelo com aceitação crescente. As maiores fontes de proveitos são as suas lojas (450 por todo 

o Reino Unido), embora, donativos, heranças, realização de eventos de angariação de fundos 

representem também uma componente importante do financiamento disponível. O orçamento é 

aplicado em 5 grandes áreas de comunicação: 1) o dinheiro dos clientes, 2) o seu bem-estar, 3) a 

sua saúde, 4) a sua habitação e 5) na sua comunidade.  

 

Figura 7.22 - Página inicial do site http://www.ageuk.org.uk, com o claim “Ninguém não devia ter ninguém” 

O Age UK tem várias dimensões de atuação: 

 Ajuda à gestão e planificação financeira dos seniores – através do Programa “Let’s talk 

money” que dá ajuda na pesquisa dos direitos e benefícios dos seniores. Inclui também a 

realização de campanhas para a melhoria das pensões e reformas e combater a pobreza 

dos pensionistas. (56% dos seniores preocupam-se com bens essenciais como comida ou 

manterem-se quentes, mas há GBP 5,5 Bi de benefícios não reclamados pelos seniores 

cada ano); 

 Ajuda na luta por melhores serviços de cuidados e pela independência dos seniores - 

No Reino Unido entre 2010 e 2014 as ajudas da segurança social a seniores diminuíram 

10%, existindo hoje 800.000 seniores que não têm o que necessitam para viver. O papel 

ativista e de lobbying do Age UK contribui para melhorar esta situação e contribuiu, por 

exemplo, para a aprovação da lei Care Act 2014. O programa “Care in Crisis” chama a 

atenção pública para os desfavorecidos e para as dificuldades que este segmento passa; 

 Palavra-chave: Well-being (Bem estar)  

o Combate à solidão - A solidão é prejudicial ao bem-estar, já que o ser humano é 

essencialmente comunitário. O Programa “Call in Time” - Serviço de voluntariado, 

engloba uma equipa de voluntários que telefona para seniores que estão sozinhos em 

casa, para lhes fazer companhia, conversando, ouvindo as preocupações, etc. 

o Promoção da Independência - Ajuda na promoção de um estilo de vida ativo. O 

Programa “Fit for the future”, em colaboração com delegações regionais do Age UK, 

estabelece o contacto com os seniores e define um plano integrado de ação, para 

promover a vida saudável e ativa, onde a Age UK esteja envolvida; 

 Definindo o Futuro - O Programa de investigação “The disconnected mind” ajuda a 

entender como é que o nosso cérebro e as nossas capacidades de raciocínio (memória, 

raciocínio, velocidade de processamento e capacidade de situar-se) mudam à medida que 

envelhecemos; 
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 Ajuda à participação do sénior na vida em comunidade - O Age UK estima que o trabalho 

potencial que os seniores (pessoas com mais de 65 anos) poderiam dar à comunidade, 

como trabalho informal (caregiving ou outro) e voluntariado, represente GBP 61 Bi por ano. O 

Age UK combate a descriminação do trabalho efetuado por seniores, tendo publicado 

estudos de investigação que demonstram que a perceção dos empregadores sobre os 

trabalhadores com mais de 65 anos não é meramente baseada na sua idade. Por este 

motivo, o AGE UK faz lobbying junto do Governo do Reino Unido para este promova e 

estimule o trabalho senior-friendly; 

 Ajuda à gestão do dia-a-dia dos seniores no seu ambiente doméstico - Este programa 

pretende dar suporte prático para que os seniores tenham mais conforto, incluindo 

aquecimento, em sua casa, através da realização de auditorias energéticas e oferta e 

instalação de radiadores. Esta questão é particularmente pertinente já que em cada inverno, 

no Reino Unido, morre uma pessoa a cada 7 minutos por causa do frio. O Age UK calculou 

que o custo para o NHS
207

 seja de aproximadamente GBP 1,36 Bi/ano. Este programa presta 

apoio igualmente, noutras áreas, como p.ex ajudas à mobilidade (cadeiras-elevador para 

escadas), etc. 

Principais fontes de proveito:  

 Mais de 10,1 milhões de vendas nas 439 lojas do Grupo; mais de 1 milhão de clientes 

escolhendo produtos tais como seguros domésticos, negociação de tarifas de água, luz e 

gás e planos de serviços fúnebres; GBP 22,1 Mi de heranças. 

 Em 2013/14, a fonte dos proveitos totais de GBP 166,6 foi a seguinte: Donativos: GBP 46,2 

Mi, Comércio com as lojas próprias: GBP 46,2 Mi; Venda de produtos/serviços e outras 

comissões: 42,4; Outros (Rifas e lotarias, alarmes pessoais, formação, e patrocínios 

corporativos): GBP 31,8 Mi. 

A distribuição das receitas nos diversos programas desenvolvidos é a seguinte: 1) Your Money: GBP 

11,5 Mi, 2) Your Wellbeing: GBP 14,8 MI, 3) Your Health & Care: GBP 16 Mi, 4) Your Home: GBP 

11,4 Mi e 5) Your Community: GBP 24,6 Mi. 

. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
Alto Alentejo 

Portugal 

Esp 

Fr 

Ger 

Uk 

Dk 

Ned 

EUA (NE + WDC) 

EUA (Florida) 

Gap Alto Alentejo vs. Melhor Prática 
(média): aprox. 250% 

 

Figura 7.23. Análise da diferença da melhor prática no “Marketing e Comercialização” face ao Alto Alentejo 

                                                      

207
 NHS – National Health Service é o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido. 
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A Análise de Gap
208

 do Alto Alentejo face às melhores práticas mostra que esta região está a uma 

enorme distância do que melhor se faz a nível mundial na área do Marketing e Comercialização de 

serviços relacionados com a Economia Social na área da Vida Sénior. 

 

7.2.5. “I&D e Serviços de Suporte” 

7.2.5.1. Variáveis do “I&D e Serviços de Suporte” 

Na dimensão “I&D e Serviços de Suporte” definiram-se duas variáveis críticas: Existência de I&D no 

sector de Vida Sénior e a Existência de Associações de Suporte à Vida Sénior que pretendem avaliar 

comparativamente as práticas de desenvolvimento de equipamentos relacionados com a Economia 

Social e encontrar a melhor prática a nível mundial. 

I&D e Serviços de Suporte 

I&D no setor de Vida Sénior  19 

20 
Associações de Suporte à 

Economia Social 

 

 

Figura 7.24. Dimensões de análise no elo “I&D e Serviços de Suporte” 

 

19. I&D no sector de Vida Sénior. Refere-se à existência de uma comunidade ativa de 

Investigação (Inovação) e Desenvolvimento relacionada com a Economia Social e com a 

Vida Sénior em Particular;  

 

20. Associações de Suporte à Vida Sénior Avalia a existência de Associações de Suporte de 

vários tipos (culturais, recreativas, com fins sociais, etc.) que contribuam para o 

desenvolvimento e apoio à Vida Sénior numa determinada zona. Estas Instituições / 

Associações não têm, normalmente, fins lucrativos, embora tal não seja impeditivo. 

 
 

7.2.5.2. Melhores práticas ao nível do “I&D e Serviços de Suporte” 

A análise concluiu que a melhor prática a nível de I&D e Serviços de Suporte 

são os EUA, o que se justifica pala elevada classificação na existência de I&D, mas sobretudo, na 

Comunidade de Associações de Suporte à Economia Social: 

                                                      

208
 Nota metodológica: O “GAP” calculado entre o Alto Alentejo e a melhor prática é aproximado e tem como base as médias 

obtidas na classificação de todas as variáveis do elemento da Cadeia de Valor em análise. Pretende ser meramente um 

indicador que mede a distância entre o AA e a melhor prática de forma a poder aferir o esforço necessário aproximado para 

atingir essa melhor prática.  

I&D no setor de Vida Sénior 19

20
Associações de Suporte à Vida 

Sénior
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Figura 7.25. Quadro de Benchmark de I&D e Serviços de Suporte 

Ao nível desta dimensão, os EUA e a França são os países que mais se destacam. 

(19) “I&D – Investigação e Desenvolvimento”. O elevado estado de evolução do setor de Vida 

Sénior na Holanda, leva a que já existam clusters desenvolvidos com entidades públicas e privadas 

que apostam na investigação para melhorar a vida dos idosos. A Holanda, a Dinamarca e o Reino 

Unido constituem as melhores práticas, onde as universidades de referência como o Imperial College 

London, que aposta fortemente na investigação do Alzheimer. Na Holanda as Universidades de 

Twente e Delpht investigam na área das ciências médicas aplicadas ao envelhecimento ativo e a 

motricidade. Nos EUA a universidade de Harvard e o Centro Hospitalar de Boston têm diversas 

linhas de investigação e inovação no âmbito das demências. 

Já na segunda variável, (20) “Associações de Suporte à Vida Sénior”, a França e os EUA 

constituem a melhor prática, nas associações com e sem fins lucrativos para a área social de Vida 

Sénior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.26. Análise da diferença
209

 da melhor prática em “I&D e Serviços de Suporte” face ao Alto Alentejo 

                                                      

209
 Nota metodológica: O “GAP” calculado entre o Alto Alentejo e a melhor prática é aproximado e tem como base as médias 

obtidas na classificação de todas as variáveis do elemento da Cadeia de Valor em análise. Pretende ser meramente um 
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No Alto Alentejo não existem empresas, instituições e organizações que se dediquem a I&D e/ou 

Serviços de Suporte na área da Vida Sénior, pelo que a comparação não é possível. De qualquer 

maneira o benchmarking e a análise de Gap permitem definir algumas linhas de atuação neste 

domínio. 

 

7.3. Conclusões 

Em síntese as melhores práticas verificam-se, na maioria das variáveis analisadas, nos EUA, na 

Holanda e na Dinamarca, embora alguns países como o Reino Unido, a França e a Alemanha 

também constituam melhores práticas em algumas das variáveis analisadas.  

Fonte: Análise HQN.
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7.27. Resumo das variáveis em avaliação e respetiva classificação na identificação de melhores práticas 

 

No que diz respeito à dimensão do “Financiamento” da Vida sénior, os EUA e o Reino Unido 

dominam as classificações obtidas no benchmark, particularmente nas variáveis “Facilidade de 

acesso a capital privado” e “Desenvolvimento e sofisticação do Mercado de Capitais”. Já na variável 

“Instrumentos de financiamento para a Economia Social”, existem um conjunto de países da Europa 

do Norte (Holanda, Dinamarca, Reino Unido e França) que fruto do ajuste das políticas públicas a 

temas culturais, dispõem de instrumentos de financiamento muito orientados para a Economia 

Social. 

Já na dimensão dedicada ao “Desenvolvimento”, os EUA obtiveram a melhor prática na vertente de 

“Existência de promotores/construtoras especializadas em equipamentos para seniores”, e a Holanda 

obteve as melhores classificações nas restantes duas dimensões analisadas: “Existência de gestoras 

especializadas em infraestruturas para seniores” e na “Existência de arquitetos / engenheiros / 

designers especializados em vida sénior”, neste caso ex-equo com a Dinamarca. 

                                                                                                                                                                     

indicador que mede a distância entre o AA e a melhor prática de forma a poder aferir o esforço necessário aproximado para 

atingir essa melhor prática.  



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 237 

No que diz respeito à “Operação” – Vida Independente, concluímos que os EUA se afirmam como a 

grande referência, privilegiando os luxuosos equipamentos e todos os programas e serviços dirigidos 

especialmente para a oferta de Vida Sénior. Culturalmente também é um conceito muito norte-

americano, onde existe para este tipo de produto uma grande procura interna. No Alto Alentejo, a 

oferta de unidades de Vida Independente não existe ou é incipiente. 

Na Operação - Vida Assistida, a Holanda revela-se a melhor prática, devido à inovação e 

desenvolvimento do conceito Like-home que permite um ambiente como em casa para os seniores 

que estão em comunidades de vida assistida. Todas as variáveis tiveram a pontuação máxima (5), à 

exceção do ”preço” e opções de financiamento. No Alto Alentejo, o “Preço” é a única variável 

competitiva, havendo no entanto um grande potencial de desenvolvimento nas outras variáveis. 

Na Operação - Memory Care, a Holanda destaca-se ainda mais, tendo desenvolvido o inovador 

conceito Lifestyle, que oferece máxima dignidade, integração social e liberdade às pessoas com 

demência. 

Os fatores culturais do norte da Europa, em especial o seu pragmatismo, orientação para a 

excelência e respeito pelo indivíduo, mas também as características intrínsecas do Estado Social 

Holandês, fazem com que este país seja um exemplo a seguir em todo o mundo no que diz respeito 

a práticas relacionadas com a operação de equipamentos e facilidades de Vida Sénior. 

Na dimensão “Marketing e Comercialização”, os EUA e o Reino Unido constituem as melhores 

práticas. Na variável “Marketing e Comunicação de Oferta de Operadores”, os EUA obtêm a 

classificação mais elevada devido ao profissionalismo que os operadores deste país colocam na 

comercialização do seu produto. Já na vertente de “Serviços de aconselhamento e identificação da 

oferta de Vida Sénior, a Holanda, a Dinamarca e o Reino Unido têm vantagem em relação aos 

restantes países visitados, devido essencialmente aos excelentes mecanismos de aconselhamento 

para a terceira idade disponibilizados pelas Entidades Públicas. 

Finalmente, na dimensão “I&D e Serviços de Suporte”, existem vários países que constituem a 

melhor prática: EUA, Holanda, Reino Unido e França. Nas variáveis que constituem este elo, i.e., 

“I&D na Vida Sénior” e “Associações de Suporte da Vida Sénior (com e sem fins lucrativos) ”, a 

Holanda e o Reino Unido são os países a observar na primeira variável, enquanto na segunda, os 

EUA e a França constituem a maior referência.  

A Formação e as práticas de aprendizagem são outro fator distintivo que a Europa do norte e os 

EUA (grandes grupos) desenvolveram como forma se diferenciarem e oferecerem serviços que 

constituem as melhores práticas. 

A Holanda aposta ainda de forma muito estruturada no desenvolvimento de tecnologias de 

informação sofisticadas para o envelhecimento ativo, enquanto os países anglo-saxónicos (EUA e 

Inglaterra) privilegiam o desenvolvimento médico e a investigação aplicada nos segmentos de maior 

procura, p.ex: “Demências”.  
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8. Análise competitiva da Economia Social 

Como resulta da análise da cadeia de valor do Setor de Vida Sénior, o elo mais relevante no peso 

deste Setor, a nível global e em particular no Alto Alentejo, é o constituído pelas Operações, onde se 

inserem as respostas sociais para a população idosa (Estruturas Residenciais para idosos, apoio 

domiciliário, centros de dia, centros de convívio, etc.). 

Em paralelo, verifica-se que é neste elo das Operações que tanto a nível internacional, como 

nacional, surge a principal intervenção de operadores do 3º setor, embora para a sua análise 

competitiva tenham que ser comparadas não apenas entidades que fazem parte da Economia Social, 

mas também de operadores privados (2º setor) que inclusivamente em alguns dos países analisados 

constituem a maioria dos intervenientes nesta área. O que significa que para a análise competitiva da 

Economia Social do Alto Alentejo, esta deverá ser comparada com o setor global das Operações de 

Vida Sénior. 

Assim, este capítulo incidirá sobre a análise da competitividade das Operações de Vida Sénior num 

contexto internacional, segundo o Modelo das 5 forças de Porter, em particular das operações que 

oferecem equipamentos e serviços de Vida Assistida (com maior ou menor nível de dependência) e 

que correspondem essencialmente, em Portugal e em particular no Alto Alentejo, à resposta dada 

pelas Estruturas Residenciais para pessoas idosas, pertencentes maioritariamente ao Sector da 

Economia Social. 

O modelo de análise da competitividade do setor das Operações de Vida Sénior (adiante designado 

simplificadamente por setor de Vida Sénior) tem por base a metodologia desenvolvida por Michael 

Porter, e destina-se originariamente, à análise da competição entre empresas, aqui aplicada a um 

setor. O modelo considera as chamadas "forças" competitivas, utilizadas para analisar em termos de 

impacto na competitividade deste setor a nível nacional e internacional (EUA e Europa). 

A estrutura de um sector influencia e determina as “regras do jogo concorrencial” de uma forma 

fundamental, bem como delimita as estratégias potenciais que as entidades que operam nesse setor 

podem vir a adotar e implementar. A intensidade concorrencial num sector não é um fator do acaso. 

Segundo o modelo das “5 Forças de Porter”, a intensidade concorrencial de um sector depende de 

cinco forças básicas:  

1. Poder negocial dos clientes - Quanto maior o poder negocial dos clientes, maior pressão 

estes colocarão no mercado. Esta pressão manifesta-se através da exigência de maior 

qualidade do serviço prestado e/ou de redução de preços. 

 

2. Ameaça de produtos substitutos - Afeta o ambiente competitivo do setor dado que o valor 

atribuído aos produtos/serviços existentes diminui, a partir do momento em que no mercado 

aparecem outras opções (ex: Cuidados em Instituição vs. Cuidados em casa) acessíveis aos 

consumidores/clientes que podem escolher o produto substituto em detrimento do produto 

existente. Nesta análise considera-se como produto principal as Operações de Vida Sénior 

correspondentes a Vida Assistida (com maior e menor grau de dependência) tipicamente 

prestada em instituições/equipamentos específicos para o efeito. Considera-se como produto 

substituto os Serviços de Apoios domiciliários e os cuidados informais no domicílio que 

permitem o envelhecimento em casa. 
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A existência de produtos substitutos contribui para a incapacidade de subir/manter os preços, 

conduzindo à perda de rentabilidade/sustentabilidade dos operadores e mesmo ao 

desaparecimento do produto principal. 

 

3. Poder negocial dos operadores de Vida Sénior - Dependendo da relação de forças entre 

o comprador e o vendedor, os fornecedores podem usar esse poder para determinar o preço 

e a disponibilidade do produto (os fornecedores podem, inclusivamente, atuar em conjunto 

para ganhar mais poder).  

O aumento do poder negocial dos fornecedores fará aumentar os preços e diminuir a 

rentabilidade do setor 

 

4. Ameaças de novos entrantes - Sectores com elevado nível de requisitos, nomeadamente 

em termos de capital, de expertise, ou legais, são mais difíceis de penetrar e 

consequentemente de desafiar as empresas já existentes.  

A facilidade de entrada de novos concorrentes terá como consequência a divisão da 

potencial rentabilidade disponível por mais players, podendo conduzir a uma menor 

rentabilidade dos operadores existentes. Por outro lado essa facilidade de entrada torna mais 

atrativa a entrada de novos operadores num dado setor. 

 

5. Rivalidade. - Dependendo da intensidade e das dimensões onde competem, a rivalidade 

pode erodir a rentabilidade de um setor, transferindo valor para o cliente. 

O aumento da rivalidade entre concorrentes pode ter efeitos benéficos para os clientes, 

nomeadamente de redução de preços, mas poderá também por esta via reduzir a 

rentabilidade/sustentabilidade do setor. 

 

A aplicação das 5 Forças de Porter ao Setor de Vida Sénior – Operações de Vida Assistida com 

maior ou menor nível de dependência (Independent Living, Assisted Living, Nursing Homes, Memory 

Care) 

1. Poder negocial dos clientes 

Fatores que aumentam o poder negocial dos consumidores/clientes. Clientes poderosos forçam os 

preços a baixar, exigem maior qualidade (consequentemente subindo os custos de operação), e 

geram tensões entre os agentes de um dado setor/indústria, acabando geralmente por retirar 

rentabilidade a essa setor. 

 Nível de concentração/organização de clientes no Sector de Vida Sénior: Este fator 

pretende avaliar a quantidade de clientes seniores existentes (procura) e respetivo volume 

de compras, sendo que se existem poucos clientes (i.e. baixa procura) e/ou o seu volume de 

compras é significativo em relação ao tamanho do operador, então o cliente tem mais poder 

negocial. Clientes com elevado volume de compras são particularmente poderosos em 

relação aos operadores que tendo elevados custos fixos e margens reduzidas sentem uma 

maior pressão do lado do preço. 

 Nível de indiferenciação da oferta: Este fator pretende avaliar o grau de indiferenciação da 

oferta (p.ex: serviços das residências assistidas iguais ou similares), em que uma oferta 

indiferenciada não cria fatores distintivos atrativos para o cliente, sendo o preço a variável 

principal de decisão, o que cria pressão do lado dos operadores. 
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 Facilidade de mudança de operadores por parte dos clientes: Este fator pretende avaliar 

se existem operadores com o mesmo nível de qualidade e preço e qual o tipo de vínculos 

culturais e emocionais que fidelizam os clientes e que caso não sejam suficientemente fortes, 

permitam aos clientes mudar com facilidade de operador. Neste sector é particularmente 

difícil mudar de operador, face aos vínculos emocionais que se criam nos residentes e à 

fragilidade que muitas vezes os seniores apresentam nesta fase da vida. 

 Sensibilidade do cliente ao preço: Este fator pretende avaliar se o preço do serviço 

representa uma grande porção do rendimento disponível do cliente, nomeadamente se este 

tem um rendimento baixo, sendo que neste caso a sensibilidade do cliente ao preço é 

elevada. Por outro lado, se o cliente tem rendimentos elevados (e o preço não representa 

uma grande percentagem do seu rendimento disponível), então o cliente não é tão sensível 

ao preço. O aumento da sensibilidade aumenta a pressão do lado do fornecedor. 

 Nível de informação do cliente sobre a oferta disponível: Este fator permite avaliar o 

nível de informação que os clientes seniores têm disponível relativamente à oferta de 

operadores disponível. Quanto mais conhecimento o cliente tiver sobre o produto/serviço, 

maior será o seu poder negocial, na medida em que estará mais consciente e elucidado 

sobre as vantagens e/ou inconvenientes do produto e como este produto/serviço se compara 

com os oferecidos pela concorrência. Quando os clientes estão conscientes da estrutura de 

custos do operador podem estar preparados para utilizar esta informação a seu favor. 

 Percentagem das receitas com recurso a financiamento próprio/privado: (recursos 

próprios, seguros privados, empréstimos, etc). Este fator revela o nível de autonomia 

financeira do cliente e qual a sua liberdade de decisão sobra a oferta. Por exemplo, se 

estiver dependente de financiamento da SS, este só poderá escolher organizações que 

tenham acordo com a SS. Tal cria pressão nos canais de distribuição distorcendo o mercado 

concorrencial. 

 

2. Ameaça de produtos substitutos  

Fatores que aumentam a ameaça de produtos substitutos - Um produto substituto pode realizar a 

mesma função que o produto principal direta ou indiretamente, diminuindo, de qualquer forma, a 

rentabilidade/sustentabilidade do sector/indústria. Os produtos principais de um sector/indústria têm 

de apostar em melhorar o seu desempenho, níveis de qualidade, marketing ou outra característica 

distintiva para enfrentar a concorrência. Relembra-se que nesta análise considera-se como produto 

principal a oferta no âmbito de Estruturas Residências para Idosos/Residências Seniores, para 

diferentes níveis de dependência, desde Vida Independente (Independent Living), Vida Assistida 

(Assisted Living), Unidades de Assistência para Demências (Memory Care) e Cuidados Continuados 

(Nursing Homes). Considera-se como produtos substitutos, os serviços de apoio domiciliário a idosos 

e os cuidados informais prestados por familiares ou pessoas contratadas diretamente para o efeito 

(apoio doméstico). 

 Baixos custos de mudança para produtos substitutos: Este fator procura avaliar os 

custos em passar do produto principal para o substituto e vive versa. Se estes custos de 

mudança de/para produtos substitutos for baixo, o cliente terá mais propensão a fazê-lo, 

aumentando a pressão do lado da oferta. 

 Vantagem no preço dos produtos substitutos comparativamente ao preço do produto 

principal: Em situações nas quais a compra dos clientes representa uma elevada 

percentagem dos seus custos totais, estes serão mais sensíveis ao preço e o processo de 
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compra será mais prolongado. (Isto resultará num maior poder negocial para o cliente, e o 

operador de Vida Sénior terá de ser mais persuasivo durante o processo de venda). 

 Qualidade dos produtos substitutos face à qualidade do produto principal. Quanto 

maior a qualidade do produto substituto, mais o risco de substituição do produto principal do 

sector pelo (s) produto (s) substituto (s). 

 Desempenho do Produto Substituto comparativamente ao desempenho dos Produtos 

Existentes. Quanto melhor a performance relativa (preço/qualidade) do produto substituto e 

quanto melhor percebida for essa relação, maior o risco de substituição do produto principal 

do sector pelo produto substituto. 

 

3. Poder negocial dos Operadores de Vida Sénior  

Fatores que aumentam o Poder Negocial dos Operadores de Vida Sénior. [Os Operadores de Vida 

Sénior capturarão mais valor se cobrarem preços elevados, se limitarem a qualidade ou o serviço 

oferecido, ou passando custos para os outros agentes do sector (nomeadamente fornecedores, 

clientes, etc.).] Embora  

 Nível de concentração/organização de Operadores no sector Vida Sénior. Quanto maior 

a concentração (menos operadores), maior o poder negocial. O monopólio seria a situação 

mais vantajosa para o operador de Vida Sénior. 

 Representatividade baixa do segmento sénior nas vendas dos operadores. Quanto 

menor a dependência do segmento sénior (mais de 65 anos), maior o poder negocial do 

operador. Se por exemplo o operador tiver muitos clientes com menos de 65 anos dispostos 

a pagar pelos seus serviços de Vida Independente, ficará menos dependente dos seniores 

de mais de 65 anos e terá mais poder negocial. 

 Elevados custos de mudança de fornecedor. Os custos de mudança de fornecedor são 

tanto maiores quanto mais o operador de Vida Sénior tiver investido em equipamento 

auxiliar, arquitetura, projeto, terreno, etc. De facto os principais fornecedores são os 

relacionados com a construção, gestão e operação dos equipamentos (conceção, 

construção, manutenção de instalações e equipamentos, lavagem de roupas, fornecimento 

de energia, etc,...). Nos EUA por exemplo, a liquidez do mercado imobiliário e a existência de 

fundos REIT (Real Estate Investment Trusts) fortes são elementos que facilitam a mudança 

de fornecedor de equipamento e instalações. O que não se passa na Europa e sobretudo em 

Portugal, onde as instalações são compradas. 

 Nível de diferenciação da Oferta de Vida Sénior. Se o operador for proprietário de um 

produto muito diferenciado e distintivo ou identificado como melhor prática, isso aumentará o 

seu poder negocial junto dos clientes. 

 Capacidade de oferecer produtos finais (Integração vertical a jusante). No caso dos 

financiadores, da Vida Sénior integrarem outro tipo de produtos, por exemplo Residências 

Assistidas, a sua vantagem competitiva aumenta (é o caso da Sanitas, empresa de seguros de 

saúde que, por se aperceber do potencial do setor de Vida Sénior em Espanha, integrou 

verticalmente o negocio e criou a Sanitas Residencial). O mesmo se pode aplicar aos operadores 

que integrem na sua oferta serviços opções com um nível de cuidados superiores, por exemplo 

as comunidades CCRC (Continuum Care Retirement Communities), ou que entrem na área 

médica ou Hospitalar. 



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 242 

4. Ameaça de novos entrantes 

Barreiras à entrada de novos entrantes. [Vantagens que os incumbentes têm relativamente à entrada 

de novos concorrentes]. 

 Inexistência de economias de escala. No caso das economias de escala serem poucas, 

como no caso da Vida Sénior em comparação com outros setores, tal factor não constitui 

uma barreira à entrada de novos concorrentes. 

 Baixa necessidade de capital (inclui especificidade de ativos). Grau de investimento 

necessário para competir num determinado ambiente/mercado/país. O investimento pode ser 

em ativos fixos, capital circulante, extensão de crédito a clientes, inventário ou para subsidiar 

perdas relacionadas com startups. O capital necessário para entrar no sector de Vida Sénior 

é relativamente baixo comparado com outros sectores, não constituindo uma barreira à 

entrada de novos operadores. 

 Inexistência de efeito incumbente (“first mover’s advantage”). Neste setor, o efeito 

incumbente não é muito relevante, dado que o mercado está a crescer, e nenhum dos 

players a nível mundial tem uma posição dominante nos respectivos mercados. No entanto, 

há algumas vantagens em termos de aprendizagem, brand awareness e domínio dos canais 

de distribuição. 

 Acesso desigual a canais de distribuição. Neste sector o acesso à procura tem 

condicionantes importantes nalguns mercados como o português, muito dependente dos 

acordos com o Estado e da regulação do sector. Nos mercados mais virados para o sector 

privado, o acesso é mais equitativo e livre. 

 Inexistência de barreiras estatais. Políticas de investimento restritivas, a regulação (ou 

subsidiação), impostos e/ou licenças impostas pelo Estado podem inibir ou dificultar uma 

entrada direta no mercado e condicionar o acesso a determinados canais de distribuição. No 

entanto, em mercados mais liberais, conseguido o licenciamento, não existem outras 

barreiras. 

 

5. Rivalidade 

Factores que diminuem o poder negocial dos Fornecedores / Operadores de Vida Sénior. [A 

rivalidade entre concorrentes pode assumir múltiplas formas, entre as quais descontos de preço, 

introdução de novos produtos ou extensões daqueles já existentes, campanhas de publicidade ou 

melhorias de serviços]. 

 Elevado número de operadores. O número elevado de concorrentes aumenta a rivalidade 

entre eles, criando disputa pelo mercado com pressão sobre o preço. 

 Baixo crescimento do sector. Num mercado em baixo crescimento, como o caso de 

Portugal e sobretudo do Alto Alentejo, a sobre capacidade nalguns segmentos aumenta a 

rivalidade.  

 Barreiras à saída. As barreiras à saída neste sector são elevadas nos mercados pouco 

líquidos e onde não existem opções de arrendamento imobiliário como é o caso de Portugal. 

Já nos EUA, existe um mercado imobiliário para o setor da Vida Sénior com escala e muito 

desenvolvido que permite mobilidade aos seus operadores e por isso apresentando menores 

barreiras à saída. 
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 Compromisso das empresas com o sector (Corporate Social Responsibility). No setor 

de Vida Sénior podem considerar-se dois tipos de entidades, sem fins lucrativos e com fins 

lucrativos. As primeiras têm um elevado compromisso com o sector, aumentando a rivalidade 

existente. As empresas com fins lucrativos têm um enfoque com base no lucro que se estiver 

comprometido conduz à sua saída do sector. 

 Competição de preços. Este sector não tem grande competição de preços, havendo nos 

diferentes mercados valores aceites como adequados ao poder de compra médio dos 

respetivos mercados. Esse valor não pode ser ultrapassado devido à baixa elasticidade 

procura preço. 

 Baixa diferenciação de produtos por segmento de cliente. Se o produto de um 

determinado competidor for parecido ou igual ao dos seus concorrentes, a concorrência 

intensifica-se. Este efeito de rivalidade pode e deve ser combatido mediante investimento em 

marca, desenvolvendo e mantendo uma identidade forte. No caso do sector da Vida Sénior a 

diferenciação dos produtos é elevada de mercado para mercado, no entanto, dentro do 

mesmo mercado não é muito diferente, recorrendo sempre ao mesmo tipo de marketing 

(qualidade das infraestruturas, amenidades e serviços). 

 

8.1. Análise competitiva da Economia Social (com foco na população sénior) a nível nacional e 

internacional. 

Para cada uma das zonas geográficas visitadas foram consideradas 28 variáveis que permitem 

caraterizar as 5 forças de Porter, o que permitiu avaliar, comparar e mapear essas mesmas zonas e 

extrair conclusões sobre a competitividade do setor de Vida Senior a nível nacional e internacional. 

Esta análise inclui as entidades da Economia Social com respostas para a população sénior, 

correspondentes ao 3º setor e também as entidades privadas com fins lucrativos (2º setor): 
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Detalhe das 28 variáveis que compõem as forças de Porter 

1. Nível de concentração/organização de Clientes no setor Vida Sénior 2. Nível de indiferenciação da 
oferta 3. Facilidade de mudança de operadores por parte dos Clientes 4. Risco de procura de produtos 

alternativos pelo cliente (p..ex: cuidadores informais, cuidados 5. domiciliários. Integração vertical a 
montante) 6. Sensibilidade do Cliente ao preço 7. Nível de informação do Cliente sobre a oferta disponível 
Percentagem das vendas com recurso a financiamento privado (Recursos próprios, seguros privados, …) 

12. Nível de concentração/organização de Operadores no sector Vida Sénior 13. Representatividade 
baixa do segmento sénior nas vendas dos operadores 14. Elevados custos de mudança de fornecedor 15. 
Nível de diferenciação da Oferta de Vida Sénior 16. Inexistência de produtos substitutos no mercado 17. 

Capacidade de oferecer produtos finais (Integração vertical a jusante) 

18. Inexistência de economias de escala 19. Baixa necessidade de Capital (inclui 
especificidade de ativos) 20. Inexistência de efeito incumbente (first mover’s advantage) 21. 

Acesso desigual a canais de distribuição 22. Inexistência de Barreiras estatais 

23. Elevado numero de operadores 24. Baixo crescimento do sector 25. Barreiras à saída 
26. Compromisso das empresas com o sector (Corporate Social Responsibility) 27. 

Competição de preços 28. Baixa diferenciação de produtos por segmento de cliente 

8. Baixos Custos de mudança para produtos substitutos 9. Vantagem no Preço do Produto Substituto 
comparativamente ao preço do Produtos Existentes 10. Qualidade do Produto Substituto superior à 
qualidade dos Produtos Existentes 11. Desempenho do Produto Substituto comparativamente ao 

desempenho dos Produtos Existentes 
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Figura 8.1. Classificações obtidas, em média, por cada força de Porter, em cada zona Geográfica visitada 
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8.1.1 Poder negocial dos clientes. 

Dos países em análise, os EUA é aquele onde se verifica um maior Poder Negocial dos Clientes 

devido à dimensão e poder de compra da procura interna, ao nível de informação do cliente sobre a 

oferta, nomeadamente através de associações (p.ex: ALFA) e a uma grande percentagem do 

financiamento da procura por recursos privados (incluindo seguros). 
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Figura 8.2. Comparação do Poder Negocial dos clientes, por área Geográfica 

Nos EUA (Florida, New England e Washington DC), o poder negocial dos consumidores/clientes 

é o mais elevado (3,1) o que compara com (2,7) no Alto Alentejo: 

 

 “Nível de concentração/organização de clientes sector Vida Sénior”. Os EUA obtiveram 

uma pontuação de (4) nesta variável. Tal deve-se à dimensão do mercado e ao nível de 

associativismo que este mercado gera. Assim, existem diversas associações e serviços de 

apoio ao cliente (p.ex: www.aplaceformom.com e www.aplacefordad.com) e uma forte 

associação do sector, a ALFA- Assisted Living Federation of America que representa os 

interesses dos seniores, mantendo-os informados das opções existentes; Também influi o 

facto da “Concentração de clientes”, sendo que nos EUA o conceito de Independent Living 

(Vida Independente) está culturalmente estabelecido e onde existe uma predisposição para 

entrar mais cedo (aproximadamente 55 anos) numa comunidade sénior. Por exemplo o 

conceito de Independent Living existe nos EUA enquanto na Europa ainda está em 

desenvolvimento; 

 Na variável “Indiferenciação da oferta”, os EUA e a Holanda tiveram a classificação mais 

baixa (2), isto é, são dos países mais evoluídos em termos do setor de Vida Sénior, com uma 

oferta distintiva, com muitas opções em termos de conceito e nível de serviço; 

 Por outro lado, a “Facilidade de mudança de operadores por parte dos clientes” também 

é maior nos EUA (3), fruto da liberalização do mercado, forte associativismo, existência de 

empresas de apoio ao cliente que os ajudam a escolher as melhores opções e os mantêm 

informados; 
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 A “Sensibilidade do cliente ao preço” é mais baixa nos países com maior poder de compra 

e alto crescimento. Os EUA e a Europa do Norte são os menos sensíveis a esta dimensão, 

tendo obtido uma pontuação de (2); 

 O “Nível de informação do cliente sobre a oferta disponível” é mais elevado nos EUA (5) 

dada a disseminação de informação e existência de serviços especializados de apoio ao 

cliente; 

 A “Percentagem das vendas/receitas com recurso a financiamento privado” (recursos 

próprios, seguros privados,…) é também mais elevada nos EUA pela cultura de mercado, 

dando mais poder ao cliente na altura de escolher as entidades. 

Em Portugal verifica-se um Poder Negocial dos clientes deste tipo de serviço mais baixo (2,7) que 

na maioria dos países da Europa devido, sobretudo ao baixo nível de concentração/organizações de 

clientes e à baixa dimensão do mercado e baixo poder de compra. Uma baixa capacidade de 

mudança de operadores por parte dos clientes (2), condicionado pela dependência do sistema 

público relativamente ao financiamento dos serviços de vida sénior. Acresce ainda o nível muito 

baixo de informação do cliente sobre a oferta disponível (1). 

O Alto Alentejo, não difere do restante desempenho do país neste critério, verificando-se também um 

poder negocial do cliente baixo (2,7), destacando-se, nesta zona geográfica, o baixo nível de 

concentração/organizações de clientes (1), a muito baixa dimensão do mercado e de poder de 

compra. A indiferenciação da oferta é das mais altas dos países visitados (5). A facilidade de 

escolha/mudança de equipamento é das mais baixas (1) quando comparado com as zonas 

geográficas em análise, o muito baixo nível de informação por parte do cliente sobre as opções de 

escolha (1). A isto acresce que a percentagem das vendas com recurso a financiamento privado é 

muito baixo (1), dando pouco poder negocial aos clientes. 

Nas restantes regiões destaca-se o relativamente baixo Poder Negocial dos clientes nos países do 

Norte da Europa (quando comparado com as restantes regiões). Isto acontece porque a previdência 

é um tema planeado antecipadamente, com muitas regras (elevados descontos para o Estado, etc.), 

que garante um bom retorno na velhice, tornando menos necessária a intervenção de players 

privados. Por outro lado, embora existam também muitas associações, como em França (p.ex: 

Groupe SOS), e tal como em Portugal a orientação é para a Economia Social e não tanto para uma 

perspectiva de mercado. 

 

8.1.2 Ameaça de produtos substitutos  

Dos países em análise, a Holanda e a Dinamarca são aqueles onde se verifica uma maior Ameaça 

de Produtos Substitutos devido, sobretudo, a baixos custos de mudança, promovidos por um sistema 

público de elevada qualidade, por um desempenho muito uniforme da oferta e com custos muito 

similares. Adicionalmente a estratégia destes países (sobretudo a Holanda) compreende uma 

prioridade aos cuidados em casa (Home-care); O Alto Alentejo, apesar da desvantagem que constitui 

o facto dos Produtos Substitutos serem “tão acessíveis” como o produto principal, está mais 

defendido da Ameaça de Produtos Substitutos uma vez que a Qualidade/Desempenho dos Produtos 

Substitutos não é claramente melhor que a do Produto Principal, e ainda porque o financiamento 

público, não promove a institucionalização
210

, diminuindo desta forma a ameaça de Produtos 

Substitutos:  

                                                      

210
 Por “Institucionalização” entenda-se a entrada do idoso numa Instituição de Vida Sénior 
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Figura 8.3. Comparação da Ameaça de Produtos Substitutos dos clientes, por área Geográfica 

 

A “Ameaça de Produtos Substitutos” é mais elevada nos Países Nórdicos, nomeadamente na 

Holanda (3,0) e a Dinamarca (2, 8), onde culturalmente e estrategicamente os países nórdicos 

constroem a sua oferta baseada em serviços de apoio domiciliário, com sofisticada tecnologia, dando 

primazia ao envelhecimento em casa, condicionando a procura por Estruturas Residenciais para 

idosos. Por exemplo na Holanda, a estratégia passa pelo envelhecimento em casa, só quando já não 

é possível manter o sénior em casa, devido à necessidade de cuidados, é que este passa para uma 

comunidade sénior.  

• A variável “Baixos custos de mudança para produtos substitutos” tem uma pontuação 

mais alta na Holanda (4), o que significa que os custos de mudança são baixos, em linha 

com o financiamento público dos cuidados em casa, fundamentalmente devido à 

predominante cultura de envelhecimento em casa. Por outro lado, os EUA e o Alto Alentejo 

apresentam pontuações baixas (2), tal deve-se a razões diferentes: nos EUA porque o 

Senior Living é desejado culturalmente e o produto substituto (cuidados em casa) tem menos 

procura; No Alto Alentejo, a maior parte da Procura é condicionada pelo financiamento 

público (SS) vs o baixo poder de compra dos seniores. 

• A “Vantagem no preço do produto substituto comparativamente ao preço de produtos 

existentes”. A vantagem em termos de preço é mais elevada em Portugal e Alto Alentejo 

(3), onde a mão-de-obra é muitas vezes informal e sem qualificação apropriada. Uma das 

razões que leva a Holanda a investir fortemente no envelhecimento ativo em casa é o facto 

de o Estado ter custos elevadíssimos por pessoa institucionalizada. Embora seja pago pelo 

Estado, a monitorização à distância e um controlo centralizado ajudam à redução de custos, 

sobretudo com recurso a tecnologias de informação sofisticadas; 

• No que diz respeito à “Qualidade do produto substituto ser superior à qualidade dos 

produtos existentes” as opiniões dividem-se, prevalecendo os aspetos culturais; 

• No “Desempenho do produto substituto comparativamente ao desempenho dos 

produtos existentes” a Holanda está muito desenvolvida tecnologicamente em sistemas de 

informação de apoio aos seniores em casa, com equipamentos ligados à central médica e de 

enfermagem com alarmes e sistemas de telemedicina. No entanto, há outros aspetos que o 
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envelhecimento em casa não pode competir com as comunidades seniores, como a 

socialização, a integração social e outros, tão importantes para os seniores; 

 

Em Portugal verifica-se uma relativamente baixa Ameaça de Produtos Substitutos (2,3), uma vez 

que a maioria da população sénior não tem os recursos necessários para suportar SAD de 

qualidade, sobretudo para maiors niveis de dependência. Os apoios disponibilizados pelo 

Estado,prestados pelas entidades da Economia Social, através dos acordos para esta resposta de 

SAD, só abrangem pessoas de muito baixos rendimentos e disponibilizam serviços que não 

asseguram um acompanhamento permanente dos idosos, mas geralmente apenas de fornecimento 

de refeições, limpeza e tratamento de roupas e higiene diária (1x /dia). Assim considera-se que em 

Portugal a opção pelo Produto Substituto apresenta elevados custos de mudança e a uma mais 

baixa qualidade do produto substituto face aos produtos existentes (Estruturas Residenciais para 

Idosos), uma vez que os Cuidados Domiciliários prestados por um cuidador informal ou mesmo pelas 

equipas de SAD não são, necessariamente, melhores que os cuidados prestados em Instituições, 

onde existe à partida um apoio mais contínuo. 

Acresce ainda que a disponibilização de financiamento público para a institucionalização dos 

seniores e o crescimento que se tem verificado na última década de equipamentos de estruturas 

residenciais para idosos, condiciona outras opções de escolhas da procura (como os cuidados em 

casa) para as pessoas que utilizam o financiamento público. 

No Alto Alentejo a situação, para esta força de Porter, é muito semelhante à verificada no resto do 

país, sendo que a oferta tanto no “Produto principal” (Estruturas Residenciais para Idosos) como no 

“Produto substituto” (SAD) é dominada por entidades da Economia Social, não existindo uma 

qualidade/desempenho claramente superior no Produto Substituto, muito pelo contrário;, dada aa 

frequente situação de isolamento e deficientes condições de habitabilidade em que vivem os idosos 

no Alto Alentejo que não estimula a alternativa pelo produto substituto. Isto apesar do preço dos 

Produtos Substitutos poder ser mais competitivo, especialmente se prestado por cuidadores 

informais (familiares ou esmpregadas). No entanto, os custos de mudança para uma Instituição são 

geralmente emocionalmente elevados. 

 

8.1.3 Poder Negocial dos Operadores de Vida Sénior  

Dos países em análise, os EUA é aquele onde se regista um maior Poder Negocial dos 

Operadores de Vida Sénior (3,3) devido essencialmente ao grau de diferenciação e soluções que a 

sua Oferta apresenta e à capacidade de Integrar verticalmente a jusante outras atividades da cadeia 

de Valor. No Alto Alentejo, o Poder Negocial é substancialmente menor (2,2) e deve-se, sobretudo, 

ao nível de indiferenciação dos Operadores de Vida Sénior, já que na sua maioria são Instituições 

que pela sua natureza apresentam regras muito definidas e com grandes constrangimentos 

orçamentais, não podendo, como tal, apresentar muita inovação na oferta. Acresce que os canais de 

venda no Alto Alentejo estão muito condicionados ao financiamento público, limitando o seu poder 

negocial. 
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Figura 8.4. Comparação do Poder negocial dos Operadores de Vida Sénior, por área Geográfica 

 

O Poder Negocial dos Operadores de Vida Sénior (Fornecedores) revela-se mais forte nos EUA 

(3,3) e no Reino Unido (3,2) devido, principalmente, ao facto de nestes países existir uma grande 

diferenciação na oferta. Por outro lado, o poder de compra dos americanos confere ao setor de Vida 

Sénior um maior numero de opções em termos da gama de oferta. Particularmente no caso dos 

EUA, a forte concentração dos players, onde os constituintes do “top tem” detêm cerca de 30% da 

capacidade do mercado, dá-lhes um poder acrescido face à procura; 

 

 “Nível de concentração/organização de operadores no sector de Vida Sénior”. Este 

nível de concentração é mais forte nos EUA (5 na Nova Inglaterra) onde os grandes players 

têm grande parte do mercado, seguido pelo Reino Unido e a França (4), o que lhes confere 

um poder negocial acrescido; 

 “Representatividade baixa do segmento sénior nas vendas dos operadores”. Neste 

sector, a maioria dos players são especializados no segmento sénior, isto é, não misturam 

segmentos etários, ou seja quem opera na Vida Sénior, normalmente, não opera com 

crianças, adolescentes ou adultos. Assim o segmento sénior representa a totalidade da 

procura deste mercado em todos os países que obtiveram a pontuação de (1); 

 “Elevados custos de mudança de Fornecedores.” Estes custos são maiores nos países 

da Europa, com pontuação (4), nomeadamente no Reino Unido, na Alemanha, França e nos 

outros países da Europa do Sul. Nos EUA esses custos são mais baixos (2), devido à 

sofisticação e eficiência da cadeia de valor de Vida Sénior nos EUA, nomeadamente ao nível 

do equipamento (REIT) disponível para alugar, o que reduz o peso dos custos de mudança 

de fornecedor de imobiliário (maior custo) com uma oferta diversificada e especializada. 

Acresce que este mercado imobiliário no setor da Vida Senior nos EUA é muito líquido. 

 “Nível de diferenciação da oferta de Vida Sénior”. Este nível é mais elevado nos EUA (5) 

e na Holanda, sendo este último país um dos mais inovadores neste sector. A diferenciação 

da oferta nos EUA em termos de infraestruturas e serviços é vasta, atraindo desde a classe 

média à classe mais rica (Luxo); 
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 “Capacidade de oferecer produtos finais (integração vertical a jusante) ”. Esta 

capacidade está mais desenvolvida nos EUA, com pontuação de (5), nomeadamente nos 

conceitos CCRC (Continuing Care Retirement Communities), onde toda a cadeia de valor, 

desde as residências independentes, residências assistidas, memory care até aos cuidados 

continuados, é assegurada num só local. 

Em Portugal verifica-se um Poder Negocial dos Operadores de Vida Sénior relativamente baixo, com 

uma pontuação de (2,8), devido sobretudo à indiferenciação da oferta. Na realidade, o panorama 

nacional é dominado por entidades da Economia Social (com acordos de financiamento com o 

Estado) e em que a oferta privada (2º setor), embora existente (sobretudo nos grandes Centros 

Urbanos) é escassa. Os operadores privados, como as Residências Montepio, a Luz Saúde ou a 

José de Mello Residências e Serviços oferecem centros e serviços inovadores, mas alguns deles 

(p.ex. o conceito de Vida Independente da José de Mello Residências e serviços) não foram, ainda, 

completamente aceites culturalmente pela sociedade, o que teve um impacto negativo no 

desenvolvimento deste segmento, impedindo a entrada de mais players privados até ao momento e a 

indiferenciação da oferta atual, aproximando-a do que existe no 3º sector. 

No Alto Alentejo a situação é semelhante, embora o Poder Negocial dos Operadores de Vida Sénior 

seja ainda menor, com uma pontuação de (2,2) que a nível nacional, sobretudo devido à 

Indiferenciação da Oferta, mas também pela incapacidade de oferecer produtos finais integração 

vertical a jusante.  

 

8.1.4 Ameaça de novos entrantes 

Das zonas geográficas em análise, Portugal (incluindo o Alto Alentejo) e Espanha é onde existe um 

maior risco de Ameaça de Novos Entrantes (3,2) devido essencialmente à inexistência do efeito de 

incumbente, baixa necessidade de capital e ao acesso desigual a Canais de Distribuição. Por aqui se 

conclui que existe uma grande oportunidade para crescer neste sector já que as propostas de valor 

com escala apropriada são escassas.  

Na verdade, dispondo de recursos humanos com vocação para a atividade de Vida Sénior, além do 

clima e enquadramento paisagístico único, Portugal, e em particular o Alto Alentejo constituem, de 

facto, uma boa oportunidade para os grandes grupos poderem investir. 

Já na Holanda e Dinamarca, uma classificação um pouco diferenciada na variável “Inexistência de 

Barreiras Estatais” leva estes dois países a situarem-se na segunda posição e, finalmente, nos EUA, 

com a existência de um mercado maduro e organizado, como inúmeras economias de escala e 

existência de barreiras estatais, é muito difícil entrar como investidor, pelo que obtém a mais baixa 

classificação (2,4) na Ameaça de Novos Entrantes: 
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Figura 8.5. Comparação da Ameaça de Novos Entrantes, por área geográfica 

 

 Na variável “Inexistência de economias de escala” observa-se que os EUA é o país com 

menor pontuação (1), isto é, as economias de escala são mais relevantes neste país do que 

noutros países europeus, os quais têm operadores muito fragmentados e com pouca escala. 

No entanto, há grandes players a nível mundial, como por exemplo, nos EUA, o que dificulta 

o acesso, em termos de investimento, a esses mercados; 

 No que diz respeito à “baixa necessidade de Capital (inclui especificidade de ativos) ” 

esta variável é mais factível nos países da Europa do Sul, tal como Portugal, com uma 

pontuação de (4) e em especial no Alto Alentejo, onde a comparticipação de fundos 

europeus são muito expressivos, podendo nalguns casos atingir 85% do capital de 

investimento; 

 A “Inexistência de efeito incumbente (first mover’s advantage) ” é uma realidade em 

quase todo o mundo neste setor, fazendo-se sentir menos nos EUA, nos países do norte da 

Europa (Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha) e na França, onde os grandes grupos 

adquirem certa vantagem sobre as outras empresas devido à fragmentação. No entanto, esta 

vantagem não se faz sentir muito, devido a ser um sector muito fragmentado e com uma 

escala ótima por equipamento (entre 60-120 camas) que dificulta a aquisição de uma posição 

dominante por parte do incumbente. Este efeito (incumbente) faz-se sentir ainda menos nos 

países do Sul da Europa, tais como Portugal ou Espanha, com uma pontuação de (4); 

 Em relação ao “Acesso desigual a canais de distribuição”, este verifica-se nos países 

onde os acordos sociais são fundamentais para o acesso ao mercado de residências de 

seniores, por exemplo Portugal, com uma pontuação de (4). Por outro lado, nos países onde 

existe um elevado poder de compra, o sistema de apoio da Segurança Social não é o único 

financiador para a Vida Sénior, o que facilita o acesso a outros canais, sobretudo para o 

segmento mais luxuoso; 

• No que concerne à “Inexistência de Barreiras estatais”, o licenciamento é um dos factores 

mais importantes, podendo condicionar a atividade ou o estabelecimento inicial de um 
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operador. Em Portugal e países do Sul da Europa, estas barreiras são elevadas, quando 

comparadas com os EUA e os países do norte da Europa, tornando por isso estas regiões 

mais atrativas. Em outras zonas geográficas, observa-se que na Holanda e na Dinamarca a 

classificação é um pouco mais elevada (3) nesta variável “Inexistência de Barreiras Estatais” 

o que faz com que a sua média de classificação seja ligeiramente maior e assim ocupem o 

segundo lugar na dimensão “Ameaça de Novos Entrantes”. Este facto é caracterizado pela 

menor “apetência” para a existência de barreiras nestes dois países uma vez que o Estado 

domina o sistema de previdência, sendo a oferta de serviços de Vida Sénior naturalmente 

assegurada pelo Estado, independentemente dos players privados que possam existir. É 

pois, natural, que estes dois países utilizem “transferências diretas” para os contribuintes, 

como forma de financiar as necessidades de serviços de Vida Sénior (dando-lhes total 

liberdade de escolha). 

Nos EUA, a existência de um mercado muito organizado de Vida Sénior e consequentes economias 

de escala, bem como o efeito incumbente, condicionam a baixa “Ameaça de Novos Entrantes”, na 

medida em que é mais difícil angariar os meios necessários para entrar e competir. 

Por outro lado, em Portugal e no Alto Alentejo existe uma relativamente elevada  ameaça a novos 

entrantes, com uma pontuação de (3,2). Isto deve-se essencialmente à relativamente baixa 

necessidade de capital, à ausência de efeito incumbente e ao acesso desigual a canais de 

distribuição. 
 

8.1.5 Concorrência (Rivalidade entre concorrentes) 

Das zonas geográficas em análise, a França (3,6) e o Alto Alentejo (3,5), são as zonas onde os 

índices de rivalidade entre operadores são maiores. Apesar dos sectores de Vida Sénior serem muito 

competitivos e com muita rivalidade, estas zonas geográficas são bastante diferentes e, naturalmente 

as razões pelas quais isto acontece são muito diferentes também. Importa realçar que a rivalidade 

verificada no Alto Alentejo é típica de uma região com um tecido empresarial muito dependente do 

Estado e com rendimentos médios bastante baixos (abaixo da média nacional e europeia): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.6. Comparação da Rivalidade entre concorrentes, por área Geográfica 
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A “Rivalidade entre concorrentes” revela-se mais forte em França, com uma pontuação de (3,6), e 

nos Países do Sul, devido a variáveis como o compromisso das empresas com o sector ou a elevada 

competição por preço, e no Alto Alentejo, devido a fatores como o baixo crescimento do sector. Em 

particular a indiferenciação da oferta e o baixo poder de compra, comparativamente com os países 

da Europa do Norte e EUA, influencia esta classificação. 

 

• Em relação à variável “Elevado número de operadores”, os EUA, com uma pontuação de 

(5) são os países com maior número de operadores, o que torna o ambiente empresarial 

mais competitivo e a rivalidade naturalmente mais elevada; 

 

• No que diz respeito ao “Crescimento do sector” verifica-se um elevado crescimento 

sobretudo nos países de economia forte, como os EUA e Europa do norte; verificando-se o 

contrário em Portugal e no Alto Alentejo. 

 

• Em relação às “Barreiras à saída”, os mercados com maior liquidez e maior crescimento 

neste sector são os mercados com baixas barreiras à saída (nomeadamente EUA e Europa 

do norte). Ao contrário, mercados menos líquidos e com uma população comparativamente 

com menor poder de compra, como Portugal e Espanha, têm barreiras à saída mais 

elevadas, devido à baixa liquidez do mercado imobiliário nesta região e em particular no 

setor da Vida Sénior; 

 

• O “Compromisso das empresas com o sector” é mais visível em países como a Holanda, 

dada a sua vocação social na atenção aos seniores; 

 

• No que diz respeito à “Competição de preços”, naturalmente, os países com maior poder 

de compra e crescimento económico atingem um maior nível de competição de preços, 

nomeadamente os EUA, Reino Unido e França, com uma pontuação de (4); 

 

• Finalmente a “Baixa diferenciação de produtos por segmento de clientes” indica que 

nos EUA, nomeadamente na Florida, existe uma larga e profunda gama de oferta de 

produtos de Vida Sénior por contraponto à Alemanha com uma oferta considerada 

“standard”. 

Para Países como a França a rivalidade é a mais alta, com uma pontuação de (3,6), dos países 

observados, devido ao elevado número de operadores privados (com e sem fins lucrativos) e à 

estagnação da economia Francesa. Por outro lado, na região do Alto Alentejo existe uma elevada 

rivalidade entre concorrentes, com uma pontuação de (3,5), devido ao “Baixo Crescimento do 

Sector”, “Baixa Diferenciação de Produtos por Segmento” e mais elevadas “Barreiras à Saída”. Esta 

região tem um excesso de capacidade de equipamentos, face à evolução da população sénior da 

região prevista (daí o lento crescimento) e uma população com muito baixos rendimentos médios, 

resultando uma baixa diferenciação ao nível de Produtos/Serviços e onde a componente 

familiar/social assume uma enorme importância, bem como a componente cultural (onde as famílias 

cuidam dos seus membros mais idosos), o que ajuda a explicar os elevados custos de mudança. 

De qualquer forma, importa realçar que esta competitividade se dá essencialmente ao nível do 3º 

Sector, continuando a haver espaço para uma oferta mais diferenciada, que poderia ser 

proporcionada por operadores privados (2º setor), em particular atraindo também público de fora da 

região. 
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8.2. Conclusões 

OS EUA e a Holanda (benchmark da Europa do Norte) são as melhores práticas a nível mundial e as 

respetivas economias do setor da Vida Sénior podem ser comparadas com Portugal e, dentro deste, 

com a região do Alto Alentejo.  

Assim, comparámos neste ponto, estas quatro regiões em termos de análise competitiva do sector 

da Vida Sénior. 

Para tal foi efetuada uma minuciosa análise, avaliando as diversas dimensões e variáveis das forças 

de Porter para os diversos países e Regiões, bem como os subfactores que deram origem à 

respetiva pontuação: 
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Figura 8.7. Comparação do Poder Negocial dos Clientes entre os mercados mais evoluídos (best-in-class), EUA, Europa 

(Holanda) que compara com Portugal e a região do Alto Alentejo 
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Ameaça de Produtos Substitutos 
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Figura 8.8. Comparação do Ameaça de Produtos Substitutos nos mercados mais evoluídos (best-in-class), EUA, Europa 

(Holanda) que compara com Portugal e a região do Alto Alentejo 
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Figura 8.9. Comparação do Poder Negocial dos Operadores de Vida Sénior nos mercados mais evoluídos (best-in-class), 

EUA, Europa (Holanda) que compara com Portugal e a região do Alto Alentejo 

 



 

PARTE I - ANÁLISE COMPETITIVA DA ECONOMIA SOCIAL 

 

 

 255 

Ameaça de Novos Entrantes 
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Figura 8.10. Comparação da Ameaça de Novos Entrantes nos mercados mais evoluídos (best-in-class), EUA, Europa 

(Holanda) que compara com Portugal e a região do Alto Alentejo 
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Figura 8.11. Comparação da Rivalidade nos mercados mais evoluídos (best-in-class), EUA, Europa (Holanda) que compara 

com Portugal e a região do Alto Alentejo 
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EUA 

A Nova Inglaterra (Boston) e Washington DC são as regiões aqui utilizadas como benchmark do 

setor da Vida Sénior nos EUA, refletindo as melhores práticas deste sector nos EUA, tendo sido 

consideradas como mercados de análise para a sua competitividade. 

 

Figura 8.12. Resumo dos resultados obtidos na análise do setor da Vida Sénior nos EUA 

 

O Poder Negocial dos Clientes, nos EUA é o mais elevado de todas as regiões analisadas, com 

uma pontuação de (3,1). Tal deve-se ao desenvolvimento e sofisticação do setor da Vida Sénior 

neste país, onde existe uma grande especialização da cadeia de valor, nomeadamente a jusante dos 

Operadores, ao nível do Marketing e Serviço ao Cliente. Desta forma o cliente sénior é muito 

informado, sendo que existem vários operadores de Marketing (nos EUA e no Reino Unido) que 

apoiam e aconselham os potenciais clientes sobre a oferta disponível. Acresce que nos EUA a 

procura tem um elevado poder de compra comparado com o resto do países da Europa do Sul como 

Portugal, e grande parte da procura destes serviços é financiada de forma privada (incluindo os 

seguros Medicare) o que confere grande poder aos clientes. 

Nos EUA o “Nível de Concentração/ Organização de Clientes do Sector de Vida Sénior” é o mais 

elevado dos países analisados, com um apontuação de (4,0), onde existem várias empresas (p.ex: 

senioradvisor.com, a placeformom.com, retirement.com) que aconselha e informa os seniores sobre 

a oferta existente, nomeadamente a principal associação do sector, a ALFA, é muito diligente na 

informação da oferta e no aconselhamento. 

Neste país a oferta é altamente diferenciada, baixo “Nível de Indiferenciação da Oferta”, 

compreendendo vários conceitos (Condos +55, Independent Living, Assisted Living, Memory Care e 

Nursing Homes) e níveis de serviço, baixando o poder dos clientes. 

A “Facilidade de Mudança de Operador por parte dos Clientes” é o mais elevado da análise 

comparativa, com uma pontuação de (3,0), devido ao poder de compra dos seniores americanos 

(financiamento privado) e ao acesso a seguros privados e públicos (Medicare e Medicaid) 

disponíveis. 
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A “Sensibilidade do Cliente ao Preço” nos EUA é baixa, com uma pontuação de (2,0), devido ao forte 

sistema de proteção privado e publico (Medicare e Medicaid), que a par do forte poder de compra, 

tornam o preço suportável para a maioria dos americanos. 

O “Nível de informação do Cliente” sobre a oferta disponível é a mais elevada, com uma pontuação 

de (5,0), uma vez que existem muitas empresas e associações com e sem fins lucrativos que apoiam 

os seniores na escolha da melhor oferta. 

A “Percentagem das Vendas com Recurso a Financiamento Privado” (Recursos próprios, seguros 

privados, …) é muito alta nos EUA, com uma pontuação de (4,0), permitindo uma maior escolha dos 

clientes e com isso aumentar o seu poder. 

 

A Ameaça de Produtos Substitutos é muito baixa nos EUA, com uma pontuação de (2,0), devido à 

cultura de Vida Sénior, onde os americanos a partir dos 50 anos começam a idealizar a sua vida 

depois dos 55 anos em condomínios / comunidades para seniores. Tal conceito está muito 

desenvolvido, encontrando 4 tipos de oferta: Condomínios (Condos over55), Vida Sénior 

Independente (Independent Living), Vida Sénior Assistida (Assisted Living), Unidades de Apoio às 

Demências (Memory Care) e Unidades de Cuidados Continuados e Reabilitação (Nursing Homes). 

Os “Custos de Mudança para Produtos Substitutos” são baixos, com uma pontuação de (2,0), isto é, 

existem custos elevados de mudança para produtos substitutos como cuidados em casa (SAD) ou 

envelhecimento em casa em detrimento das comunidades seniores. 

Nos EUA, não é evidente que haja “Vantagem no Preço, Qualidade ou desempenho do Produto 

Substituto” (SAD) comparativamente ao preço do Produtos Existentes (comunidades seniores), tendo 

sido avaliado com um valor baixo (2,0). 

 

O Poder negocial dos Operadores de Vida Sénior nos EUA é o mais alto dos países analisados, 

com uma pontuação de (3,3). Tal acontece essencialmente devido à forte especialização da cadeia 

de valor, o que lhes dá poder de diferenciação da oferta.  

A escala dos principais operadores vida sénior, permite obter um “Nível de concentração/organização 

de Operadores no sector Vida Sénior” relativamente elevado, com uma pontuação de (4,0) quando 

comparado com a Europa.  

Dada a grande especialização do setor de Vida Sénior, os Operadores têm uma elevada 

“Representatividade do Segmento Sénior nas Vendas”, o que os torna totalmente dependente deste 

segmento. 

Por outro lado, os “Custos de Mudança de Fornecedores” por parte dos operadores de vida sénior 

são baixos (2,0), uma vez que dada a liquidez e especialização do mercado imobiliário (principal 

rubrica dos custos) existem muitas opções neste sector, de equipamentos de Vida Sénior, 

possibilitando uma maior liberdade nas opções de mudança. 

O “Nível de Diferenciação da Oferta de Vida Sénior” nos EUA é alto (5), abrangendo vários conceitos 

(Condos +55, Independent Living, Assisted Living, Memory Care e Nursing Homes) e níveis de 

serviço, contribuindo para baixar o poder de negociação dos clientes. 
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A “Inexistência de Produtos Substitutos” no mercado teve uma avaliação de (2,0) nos EUA, o que se 

justifica devido a aspetos culturais que limitam a existência de produtos substitutos das comunidades 

seniores como Serviços de Apoio Domiciliário (SAD). 

A Capacidade de oferecer produtos finais (Integração vertical a jusante) é elevada nos EUA, havendo 

comunidades tipo CCRC (Continuing Care Retirement Communities) é relativamente elevada, bem 

como integrando atividades de financiamento com a operação (p.ex: REIT) dá um poder de 

negociação elevado. 

 

A Ameaça de Novos Entrantes nos EUA é baixa (2,4), devido à existência de economias de escala 

(1,0), Baixa necessidade de Capital (inclui especificidade de ativos) (3,0), Inexistência de efeito 

incumbente (first mover’s advantage) (3,0), Acesso desigual a canais de distribuição baixo (2,0) dada 

a elevada cota de mercado privado (seguros e poupanças). Por outro lado os EUA têm uma forte 

regulação e elevadas barreiras estatais (3,0) à entrada de novos players. 

 

A Rivalidade do ambiente competitivo nos EUA é relativamente mais baixa (2,8) do que em outros 

países. Tal deve-se à escala muito grande dos EUA com clientes fortes, bem informados e com 

elevado poder de compra. Tal deve-se ao elevado número de operadores (5,0), Elevado crescimento 

do sector, Baixas barreiras à saída, Compromisso das empresas com o sector (3,0), Competição de 

preços (4,0), e alta diferenciação de produtos por segmento de cliente. 

 

Holanda 

A Holanda, é o País benchmark do setor da Vida Sénior na Europa e reflete as melhores práticas 

deste sector. Assim, a Holanda é aqui caracterizada em termos competitivos, representando a 

Europa (à semelhança da região de Nova Inglaterra no caso dos EUA). 

 

Figura 8.13. Resumo dos resultados obtidos na análise do setor da Vida Sénior na Holanda 
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O “Poder Negocial dos Clientes” tem pontuação de 2,4, o mais baixo dos países/regiões 

analisadas. Tal deve-se à grande influência do Estado, corresponsável pelos pagamentos das 

residências assistidas da Vida Sénior, juntamente com seguros privados que os cidadãos são 

“obrigados” a subscrever durante a sua idade ativa), limitando a sua opção de escolha num serviço 

prestado na sua quase totalidade pelo Estado, com preços muito elevados, os mais altos da Europa 

(cerca de 6000 Euros por pessoa, no caso das Demências).  

O “Nível de concentração/organização de Clientes sector Vida Sénior” tem uma pontuação 

intermédia (3,0), uma vez que se trata de uma atividade muito tutelada pelo Estado, onde o 

aconselhamento é feito pelas agências e canais próprios. 

O “Nível de indiferenciação da oferta” é baixo (2,0), isto é, a oferta é altamente diferenciada e 

inovadora, ao nível do melhor que se faz neste sector em todo o mundo, sobretudo para pessoas 

com um elevado nível de dependência/assistência (p.ex: demências). 

A “Facilidade de mudança de operadores por parte dos Clientes” é baixa (2,0), sobretudo devido à 

tutela do Estado, onde as pessoas, só por motivos justificados poderão mudar de equipamento (note-

se no entanto que estes equipamentos estão ao melhor nível mundial, rivalizando com os EUA). 

A “Sensibilidade do Cliente ao preço” é também baixa, sendo um País onde a população tem um dos 

mais elevados níveis de vida da Europa, bem como um esquema de proteção elevado. 

O “Nível de informação do Cliente sobre a oferta disponível” está ao nível da média Europeia (3,0), 

sendo inferior à melhor prática nos EUA (5). 

A “Percentagem das vendas com recurso a financiamento privado (Recursos próprios, seguros 

privados, …) ” é 3,0, sendo que muitos destes seguros privados acontecem por imposição do Estado, 

para que os cidadãos constituam planos de proteção (complementados pelo Estado) para suportar 

os cuidados de Vida Sénior. 

 

A “Ameaça de Produtos Substitutos” na Holanda (3,0) é a mais alta do universo dos 

países/regiões consideradas, devido à cultura de vida sénior, onde os Holandeses preferem o 

envelhecimento em casa às comunidades seniores. Acresce que o Governo estabeleceu 

recentemente uma estratégia visando o envelhecimento em casa e a aposta nos Serviços de Apoio 

Domiciliário (SAD). 

Os “Custos de mudança para produtos substitutos” são baixos (4,0), isto é, a mudança para produtos 

substitutos como SAD em detrimento das comunidades seniores está instituído ao nível do governo. 

A “Vantagem no Preço, Qualidade ou desempenho do Produto Substituto (p.ex: SAD) 

comparativamente ao preço dos produtos existentes (comunidades seniores) ”, tem um valor baixo 

(2,0), isto é, não se pode concluir que um é melhor que o outro diretamente, sendo essencialmente 

um aspeto cultural. 

 

O “Poder negocial dos Operadores de Vida Sénior” na Holanda é relativamente baixo (2,8), 

sendo a oferta maioritariamente pertencente ao Estado, e com uma proposta muito inovadora. Além 

disso, o Estado contrata fornecedores/empesas privadas (p.ex. “Focus Cura”) para desenvolverem 

produtos inovadores e eficientes. Em resumo existe um setor inovador desenvolvido pelo Estado e 

com uma integração eficiente dos privados ao longo da cadeia de valor. É no entanto, limitado por 

uma oferta tutelada pelo Estado. 
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Embora a cadeia de valor, não seja tão especializada como nos EUA, a oferta é inovadora pela 

abertura e visão do próprio Estado holandês e da saudável interação com os privados. Por outro 

lado, a pequena escala dos principais operadores Vida Sénior, comparada com os EUA, resultam 

num relativamente baixo “Nível Concentração/Organização de Operadores (privados) no sector Vida 

Sénior” (3,0) quando comparado com os EUA.  

Dada a especialização da Vida Sénior, os Operadores neste setor têm uma “Representatividade 

elevada do segmento sénior nas vendas dos operadores”, o que os torna totalmente dependentes 

deste segmento. Esta avaliação é comum a várias das regiões avaliadas. 

Por outro lado, os “Custos de Mudança de Fornecedores por parte dos Operadores de Vida Sénior” 

são mais elevados que nos EUA (3,0), uma vez que a liquidez do mercado imobiliário (principal 

rubrica dos custos) não é tão grande e que o setor não é tão especializado e sobretudo pertence ao 

Estado, tornando a mudança de fornecedores menos eficiente. 

O “Nível de Diferenciação da Oferta de Vida Sénior” é alto (5,0), sendo altamente diferenciada, 

nomeadamente ao nível de inovações tecnológicas e processuais/ conceção de que são exemplo os 

conceitos de “Lifestyle” e “Like-home” que surgiram na Holanda e que lideram as melhores práticas a 

nível mundial. Tal diferenciação contribui para aumentar o poder de negociação dos operadores. 

A “Capacidade de oferecer produtos finais (Integração vertical a jusante) ” é elevada (4,0), embora 

menor que nos EUA, apesar de existirem comunidades tipo CCRC (Continuing Care Retirement 

Communities). 

 

A “Ameaça de Novos Entrantes” na Holanda é baixa (2,8), devido à não “Existência de economias 

de escala” (2,0), à relativamente elevada “Necessidade de capital” (inclui especificidade de ativos), à 

inexistência de “Efeito incumbente” (first mover’s advantage) (3,0) e ao desigual “Acesso a canais de 

distribuição” (3,0), dada a predominância do Estado no sector que representa uma elevada cota de 

mercado. Por outro lado, a Holanda tem relativamente baixas “Barreiras à entrada” de novos players. 

 

A “Rivalidade” entre operadores é assim relativamente mais baixa (2,8) do que em outros países. 

Tal deve-se à já sobejamente referida predominância do Estado no sistema, com elevado poder de 

financiamento, condicionando o “Número/concentração de operadores”, classificado como médio 

(3,0), ao elevado “Crescimento do sector”, à existência de “Barreiras à saída” relativamente elevadas 

(3,0), ao elevado “Compromisso das empresas com o sector” (5,0), à relativamente baixa 

“Competição de preços” (2,0), e à alta “Diferenciação de produtos por segmento de cliente”. 
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Portugal 

 

Figura 8.14. Resumo dos resultados obtidos na análise do setor da Vida Sénior em Portugal 

 

No que concerne ao Poder Negocial dos Clientes, Portugal caracteriza-se por um “Baixo nível de 

concentração de clientes ou associações de clientes” no sector (2), por um “Nível de Indiferenciação 

da Oferta” elevado (4), começando a haver operadores com ofertas melhoradas para além do 

segmento médio - alto. A “Facilidade de mudança de Operador por parte do Cliente” é relativamente 

baixa (2) sobretudo para uma procura financiada pelo sistema público (Segurança Social), embora 

em geral mais alta que no Alto Alentejo, dado que em termos médios, o resto do território dispõe de 

uma renda per capita superior.  

A “Sensibilidade do cliente ao preço” é elevada (4) devido ao baixo poder de compra dos seniores 

portugueses, comparativamente com os outros países analisados. 

Acresce que o “Nível de informação do cliente sobre a oferta disponível” é muito baixa (1), sobretudo 

quando comparado com a organização e marketing nos mercados anglo-saxónicos, estruturados 

para oferecerem o melhor ao público sénior e os aconselharem sobre as melhores opções. 

Por outro lado em Portugal, a referenciação pela Segurança Social os pelas autarquias locais e a 

divulgação “boca a boca” através de amigos e outras pessoas conhecidas são as formas informais 

predominantes de conhecimento/ divulgação da oferta disponível. 

Há ainda o aspeto referente à “Percentagem das vendas com recurso a financiamento privado 

(Recursos próprios, seguros privados, …) ” que é muito baixa em Portugal (2), devido ao baixo poder 

de compra da população sénior e à inexistência ou puca maturidades de mecanismos de 

financiamento alternativos. 

 

A Ameaça de Produtos Substitutos em Portugal é baixa, sendo elevados os “Custos de mudança 

para produtos substitutos” para uma procura com financiamento público (SS), nas entidades da 

Economia Social, cujo custo a suportar pelo cliente será igual, independentemente do prestador. Esta 

mudança para produtos substitutos é essencialmente determinada pelas instituições públicas 

(Segurança Social), através das vagas com acordo disponíveis, o que dificulta esta mudança, uma 

vez que indiretamente é o Estado que define os produtos oferecidos e o seu preço. 
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Por outro lado, a vantagem no “Preço do Produto Substituto” comparativamente ao preço do “Produto 

Existente” depende do tipo de cuidados e assistência requeridos, tendo uma avaliação média (3) e a 

Qualidade e Desempenho do Produto Substituto (prestação de serviços em casa) face ao Produto 

Principal (ERPI), não é evidente, sendo habitualmente prestada pelas mesmas entidades que 

disponibilizam simultaneamente aos dois tipos de produtos e não garantindo em casa um 

acompanhamento permanente. 

Embora esta ameaça de produtos substitutos seja baixa em Portugal e no Alto Alentejo, existe um 

elevado risco de permanência dos idosos em casa sem apoio especializado, devido essencialmente 

a dois fatores, (1) fator cultural, ou seja as pessoas tradicionalmente preferem permanecer em casa 

(estigma “asilos”) e (2) vantagens financeiras, se os idosos não puderem beneficiar de apoios do 

Estado e indiretamente dos serviços prestados por entidades da Economia Social ou autarquias 

locais e de recorrerem a cuidadores informais, sobretudo familiares. 

 

No que diz respeito ao Poder negocial dos Operadores de Vida Sénior, Portugal apresenta uma 

classificação média (2.8) com baixo “Nível de concentração/organização de Operadores” no sector 

(2).  

A “Representatividade do segmento sénior nas vendas dos operadores” é elevada, havendo no 

entanto, equipamentos que disponibilizam várias valências. 

Há elevados “Custos de mudança de fornecedores” (4), sobretudo devido à elevada componente de 

financiamento público. 

O “Nível de diferenciação da oferta de Vida Sénior” é baixo em Portugal (2,5), embora se tenha 

sentido uma evolução no sentido de novos operadores acompanharem as tendências dos grupos 

internacionais no setor da Vida Sénior. 

 

No que concerne à Ameaça de Novos Entrantes, as baixas economias de escala (“Inexistência de 

economias de escala”) (3), a relativamente baixa “Necessidade de Capital” (4), a “Inexistência de 

efeito incumbente” (first mover’s advantage) (4), o “Acesso desigual a canais de distribuição” como 

seja o financiamento público, através dos acordos, condiciona o livre acesso ao mercado, em 

particular às instituições sem acordos (nomeadamente as privadas com fins lucrativos). 

Por outro lado, as “Barreiras à entrada”, colocadas pelo Estado, são relativamente elevadas, criando 

um acesso condicionado (estabelecimento de acordos) a determinados mercados e respostas.  

 

Relativamente à Rivalidade, em Portugal os cinco maiores grupos na área de Vida Sénior, incluindo 

a José de Mello Saúde, a Luz Saúde e as Residências Montepio, detêm uma cota de mercado 

inferior a 5%, o que compara com 30% de cota que os 5 maiores grupos dos EUA. Dada a 

fragmentação dos operadores e da oferta em Portugal, a rivalidade centra-se ao nível do número e 

capacidade de resposta e do preço, mais que em termos de inovação e diferenciação. Poucos 

operadores conseguem diferenciar-se ao nível das facilidades e serviços, exceto alguns grupos que 

importaram o modelo americano (Independent Living e Assisted Living) que inclusivamente, segundo 

as entrevistas realizadas pela equipa de projeto, provou não funcionar muito bem em Portugal, 

devido à fraca aceitação cultural do modelo e ao baixo poder de compra da população alvo.  
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Por outro lado, as IPSS e as Misericórdias desempenham um papel importante para uma grande 

parte da procura da população sénior em Portugal.  

A Rivalidade em Portugal é relativamente elevada (3,5), resultando da combinação dos principais 

fatores que condicionam essa rivalidade: elevado número de operadores (3); baixo crescimento do 

sector (4); elevadas barreiras à saída (4); elevado compromisso das empresas com o sector (4); 

média competição de preços e baixa diferenciação de produtos por segmento de cliente (3).  

 

Alto Alentejo 

O Alto Alentejo apresenta argumentos que o tornam atrativo para investir, como sejam a baixa 

Ameaça de Produtos Substitutos ou o baixo Poder Negocial dos Operadores de Vida Sénior, 

apresentando uma rivalidade algo elevada
211

, mas onde praticamente só existem Operadores do 3º 

Setor. 

 

Figura 8.15. Resumo dos resultados obtidos na análise do setor da Vida Sénior no Alto Alentejo 

 

No que concerne ao Poder Negocial dos Clientes, o Alto Alentejo (AA) caracteriza-se por um baixo 

“Nível de conhecimento do Cliente relativamente à oferta disponível”. Os clientes optam na grande 

maioria das vezes por permanecer em casa na velhice e, quando tal já não é possível, optam por 

uma instituição perto do seu domicílio, com recurso a apoio da segurança social, em entidades sem 

fins lucrativos da Economia Social. A “Facilidade de mudança de operador” por parte do Cliente é 

baixa, sendo complicado, quer por razões de disponibilidade de vagas, quer culturais, mudar de 

instalações. O serviço prestado importa no máximo 80% da reforma ou pensão do beneficiário. 

Assim é baixa, a “Percentagem de vendas com recurso a financiamento privado” no Alto Alentejo, 

sendo um mercado muito condicionado pelos acordos com a segurança Social, sem incentivos à 

inovação por parte dos prestadores de serviços. 

                                                      

211
 Escala de avaliação de 1 a 5, 1 o nível mais baixo de rivalidade e 5 o nível mais alto. 
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Tal como a nível nacional a Ameaça de Produtos Substitutos, é baixa no Alto Alentejo (2,3), 

apesar de ter uma variável “preço” em que o Produto / Serviço Substituto é muito vantajoso nesta 

região (daí resultando uma ameaça maior), o AA acaba por ser uma região atrativa nos restantes 

critérios, ao ter elevados custos de mudança para produtos/serviços substitutos e na 

“Qualidade/Desempenho do Produto Substituto vs Qualidade/Desempenho do Produto do Setor”, em 

que não é líquido que o Produto Substituto (SAD), cuidador formal ou informal, seja de qualidade 

igual ou melhor que o Produto Original (ERPI) no AA, dado haver uma grande escassez de 

cuidadores com formação adequada. 

 

O Poder negocial dos Operadores de Vida Sénior no AA é baixo, sobretudo devido à 

“Indiferenciação da oferta de Vida Sénior”, com uma pontuação de (1), na medida em que a grande 

maioria das entidades que prestam serviços no AA têm o mesmo perfil assistencial e o mesmo tipo 

de serviços prestados, dependendo fortemente das transferências (acordos) da segurança social. 

Por outro lado, a “Capacidade dos operadores de integrar verticalmente a oferta” (desde a Vida 

Independente até aos Cuidados Continuados, Unidades de Memória) quase não existe (apenas se 

verificando em algumas unidades que integram ERPI e Cuidados Continuados), bem como ao “Nível 

de Concentração e Organização dos Operadores”, que é relativamente baixa, retirando-lhes poder 

negocial. 

 

Quanto à Ameaça de Novos Entrantes a pontuação é de (3,2), em que o Alto Alentejo é das 

regiões mais propensas à entrada de novos operadores, devido à inexistência de economias de 

escala (porque, por sua vez, as instituições do AA não têm o grau de organização das unidades de 

um grupo privado, por exemplo JMS ou Luz Saúde) e ao acesso desigual a canais de distribuição.  

 

A Rivalidade entre Concorrentes, na região do Alto Alentejo é relativamente elevada (3,5), devido 

sobretudo à variável “Número de operadores”, com uma pontuação de (3), significativa face à 

dimensão do mercado, ao muito “Baixo crescimento do sector”, com uma pontuação de (5), às 

elevadas “Barreiras à saída”, devido à baixa liquidez do sector imobiliário e ao fraco dinamismo do 

mercado, ao elevado “Compromisso das empresas com o sector” (4) (IPSSs e Misericórdias), à fraca 

“Competição de preços”, (seguem a tabela da Segurança Social) e à “Baixa diferenciação de 

produtos por segmento de cliente” (4). 

As IPSS e Misericórdias (enquanto principais operadores de vida sénior da região) têm oferecido 

resposta à procura da população local neste sector, tendo assumido um papel executor da ação 

social da Segurança Social. No entanto, o sector da Vida Sénior, vai muito para além da oferta 

atulamente existente no Alto Alentejo, havendo um potencial de dinamização muito grande deste 

mercado, ligado com as melhores práticas internacionais. 
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9. Introdução 

 

Após a Análise Competitiva da Economia Social constante da Parte I deste documento, que teve por 

base as visitas e entrevistas aos responsáveis das mais de 45 entidades best-in-class do sector Vida 

Sénior em Portugal, EUA (Miami, Washington e Boston), Holanda (Amesterdão, Weesp e Roterdão), 

Dinamarca (Copenhaga e Vejle), Reino Unido (Londres e Sidcup), Alemanha (Berlim e Munique) e 

França (Paris), a equipa de projeto contactou com o “estado da arte” do setor da Vida Sénior (2º e 3º 

setor). 

Entre 18 de Fevereiro e 21 de Abril de 2015 foi realizado um questionário online 

http://seniorliving.hqnstrategyconsulting.com , traduzido em 5 línguas (português, espanhol, francês, 

inglês e alemão) e enviado para diversas pessoas em todo o mundo, com idade superior a 40 anos, 

no sentido de saber quais as suas necessidades e preferencias enquanto público-alvo utilizador (ou 

potencial utilizador) de serviços de Vida Sénior. 

Este estudo teve como objetivo entender como é que o Alto Alentejo pode beneficiar dessa procura 

internacional, maximizando os ativos endógenos da região e as competências distintivas dos seus 

operadores de Vida Sénior tanto do 3º como do 2º setor e entender como a oferta da região 

(existente e futira) se poderá posicionar para abordar esta procura. 

Este capítulo, caracteriza assim, as necessidades e a procura existente por parte dos mercados-alvo 

nacionais e internacionais identificados, designadamente, Portugal, Reino Unido, Espanha, 

Alemanha, França, Estados Unidos da América e Holanda. 

Complementarmente, foi identificada a oferta de produtos e serviços que a região do Alto Alentejo 

tem para oferecer ao nível regional (Alto Alentejo) e concelhio (para os 15 concelhos do distrito de 

Portalegre) dos sectores da Economia Social e Turismo (sénior e de saúde). 

Esta oferta foi agrupada de forma integrada ao nível da região do Alto Alentejo e concelhio (para os 

15 concelhos do distrito de Portalegre), referente aos sectores da Economia Social e do Turismo 

(sénior e de saúde) de forma a ser reconhecida pelos mercados e investidores alvos. 

 

 

 

 

http://seniorliving.hqnstrategyconsulting.com/
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10. Metodologia 

 

O Estudo de Mercado aborda dois aspetos distintos: 

 Desenvolvimento e analise dos resultados do estudo de mercado realizado ao utilizador final 

do setor de Vida Sénior, através da avaliação sobre a procura nacional e internacional,  

 Identificação da oferta integrada de produtos e serviços dos sectores da Economia Social e 

Turismo (sénior e de saúde) da região do Alto Alentejo a nível regional (Alto Alentejo) e 

concelhio (em cada um os 15 concelhos do distrito de Portalegre)  

 

 

Metodologia para a Realização do Estudo de Mercado 

Para a abordagem metodológica é contingente a escolha do método, o objeto em estudo, os 

objetivos e a arquitetura teórica. 

“No que respeita à investigação (…) importa, acima de tudo, que o investigador seja capaz de 

conceber e de pôr em prática um dispositivo para a elucidação do real, isto é, no seu sentido mais 

lato, um método de trabalho. Esta nunca se apresentará como uma simples soma de técnicas que se 

trataria de aplicar tal e qual se apresentam, mas sim como um percurso global de espírito que exige 

ser reinventado para cada trabalho”.(Quivy & Campenhoudt, 2003) 

Desta forma a problemática e os objetivos surgem sobre um método de maturação e 

desenvolvimento no decorrer da caminhada profissional adjacente. 

Durante este percurso, o processo do envelhecimento ativo surge como tema face à problemática 

encontrada. Neste estudo fatores como, cultura e género, sistemas de saúde e serviço social, 

aspetos pessoais, ambiente físico e social são determinantes para o desenvolvimento do método. 

A metodologia utilizada ao longo do processo é a investigação descritiva, implicando o estudo, a 

compreensão e a explicação do objeto em questão e da situação atual. 

Os dados recolhidos nesta investigação foram efetuados através da realização de entrevistas, 

recorrendo a uma observação participante, real e posteriormente através da administração de 

questionários. 

Segundo Carmo & Ferreira (2008) o estudo compreende várias etapas, em primeiro a definição do 

problema, seguido de uma revisão bibliográfica, depois a formulação das questões de investigação e 

a definição do público-alvo e pela escolha da técnica da recolha de dados. Seguidamente a 

determinação da dimensão da amostra e a seleção da técnica da recolha de dados. 

Estes instrumentos atuaram como estratégias fundamentais para o desenvolvimento da análise da 

vida sénior, por forma a compreender a sua pertinência sobre a realidade abrangente em torno de 

uma arquitetura teórica e da extração de conclusões válidas. 
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No estudo, eminentemente descritivo, será aplicado o método de abordagem misto ou seja, uma 

metodologia de dados qualitativos e quantitativos. 

Relativamente à metodologia qualitativa, foram identificadas nove dimensões que definem a oferta de 

vida sénior das melhores práticas internacionais, identificadas na Parte I deste documento: 

1. Preço e Financiamento 

2.  Equipamento e Facilidades 

3. Socialização;  

4. Privacidade;  

5. “Like-Home” 

6. “Life Style 

7. Serviços prestados 

8. Pessoal e Cuidadores 

9. Inovação e Tecnologia 

Estas dimensões foram definidas com base na experiência e conhecimento obtido pela equipa de 

projeto nas suas visitas e entrevistas às 45 entidades best-in-class do sector Vida Sénior, 

designadamente operadores de comunidades seniores de Vida Independente, Vida Assistida, 

Unidades de Cuidados Continuados, Unidades de Memoria (Memory Care), Investidores Sociais, 

Companhias de Seguros, Operadores Turísticos, Associações e Universidades, em diversos países, 

como: Portugal, EUA (Miami, Washington e Boston), Holanda (Amesterdão, Weesp e Roterdão), 

Dinamarca (Copenhaga e Vejle), Reino Unido (Londres e Sidcup), Alemanha (Berlim e Munique) e 

França (Paris). 

Optámos por aplicar esta metodologia, visto possibilitar a recolha de dados válidos referentes a 

opiniões e crenças sobre a oferta e procura, sem a distorção da perceção do investigador/observador 

(Werner & Schoepfle, 1987, cit. in Léssard-Hébert et al., 2005). 

Por outro lado, a metodologia quantitativa possibilita a determinação das variáveis de modo 

operacional, com a recolha metódica de dados a verificar junto do público-alvo. 

Para este efeito foi desenvolvido um questionário online http://seniorliving.hqnstrategyconsulting.com, 

com 85 perguntas, que se enquadram nas nove dimensões referidas que permitem caraterizar a 

oferta de vida sénior das melhores práticas internacionais identificadas, com o objetivo de 

percecionar as necessidades e preferências dos mercados alvo, nacional e internacional. No ANEXO 

III encontra-se a “TABELA EXPLICATIVA DAS DIMENSÕES”. 

Este questionário, traduzido em 5 idiomas: português, espanhol, francês, alemão e Inglês, constando 

do ANEXO IV, tendo sido enviado via email para uma base de dados de destinatários em diversos 

países,  

Após validada a informação obtida pelos respondentes, por forma a não existirem enviesamentos, 

apurámos uma amostra de 1161 respondentes nacionais e estrangeiros, onde 40% são portugueses 

e os restantes 60% estrangeiros. 

http://seniorliving.hqnstrategyconsulting.com/
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Estes dados serão analisados com recurso a técnicas estatísticas, que reúnem e interligam várias 

ideias, o que faculta a construção de uma nova realidade que encerra sentido para os indivíduos que 

a vivenciam (Fortin, 2009). 

Para análise dos dados recolhidos, foi utilizado o programa estatístico IBM PASW SPSS V.20, 

permitindo a análise estatística, no sentido de analisar e compreender a multiplicidade de ofertas na 

área da Vida Sénior. 

Com base no objetivo central do estudo de mercado, identificar as necessidades e preferências do 

público-alvo para o poder oferecer serviços de Vida Sénior no Alto Alentejo, esta análise centrou-se 

em dois grandes grupos: 

 Portugueses que manifestaram interesse em passar a sua reforma em Portugal, no 

Campo Dimensão da amostra N= 238 respondentes; 

 Estrangeiros que consideram passar a sua reforma fora do seu País – Dimensão da 

amostra N=233 respondentes. Destes 135 preferem residir em casa e os restantes 

98 preferem passá-la em residências seniores. 

Para cada uma destas áreas foi feita uma nova caracterização assim como alguns cruzamentos de 

variáveis, por forma a cumprir com os objetivos definidos. 

Posteriormente, e igualmente para estes grupos, foi realizada uma análise referente às nove 

Dimensões da Vida Sénior. 

 

Identificação da Oferta de Vida Sénior  

Nesta fase, a metodologia recorre à análise com base nas bases de dados da CIMAA e do Turismo 

do Alentejo, ERT, bem como recurso à base de dados da Carta Social do Alto Alentejo. 

Esta oferta de produtos e serviços existentes na região do Alto Alentejo e por concelho, referente à 

Economia Social e Turismo (sénior e de saúde).  

Procedeu-se posteriormente à sua integração com o modelo dos mercados mais desenvolvidos, 

casando as duas ofertas. 
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11. Análise Inferencial do Questionário 

11.1 Análise Factorial Exploratória / Fiabilidade 

 

Nas dimensões desenvolvidas a partir da Análise Factorial Exploratória (AFE), foi calculada a 

fiabilidade do constructo (questionário) através do Índice de Alpha de Cronbach e a correlação entre 

os respetivos itens. 

Ou seja, através deste índice podemos verificar se as questões selecionadas para cada Dimensão 

são as mais corretas. O que se comprova pelos resultados obtidos na tabela abaixo. 

Sendo assim, o questionário aplicado no nosso estudo revelou ser o melhor instrumento para dar 

resposta ao objetivo formulado. 

Dimensões Nº Itens 
Alpha de 

Cronbach 

Correlação entre os 

itens 

Preço e Financiamento 7 0,80 0,36 

Equipamentos e Infraestruturas 29 0,93 0,32 

Atividades e Programas de 
Socialização 

5 0,83 0,50 

Privacidade 2 0,53 0,37 

Filosofia Like Home 4 0,72 0,39 

Filosofia Life Style 4 0,79 0,49 

Serviços Prestados 5 0,81 0,45 

Pessoal Assistente e Cuidadores 5 0,85 0,52 

Inovação e Tecnologia 3 0,81 0,59 

Dimensão Total 64 0,97 0,33 

Tabela 11.1. Valores do coeficiente Alpha de Cronbach e correlação entre os itens das Dimensões 

 

O total da escala apresentou uma muito boa fiabilidade - Alpha de Cronbach de 0,97. O valor de 

fiabilidade deverá ser sempre superior a 0,70 (Cronbach, 1951; Hair, et al., 1998; Nunnally, 1978). 

De destacar o valor obtido para a dimensão “Equipamentos e Infraestruturas” (0,93), indicando que 

os valores obtidos se mostram adequados aos objetivos em análise e que as questões são 

pertinentes. Por outro lado, a dimensão “Privacidade” obteve o valor de consistência interna mais 

baixo (0,53), por ter apenas 2 itens. 
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De seguida, e para tentar compreender melhor a análise item a item, foi analisada a medida de 

tendência central média e a medida de dispersão desvio padrão. 

 

11.2 Valores normativos dos itens do Questionário 

 

Na tabela 11.2, são apresentados os valores normativos, média e desvio-padrão, dos itens saturados 

na Análise Factorial Exploratória. É também descrito o tipo de comportamento por item, isto é, a 

dimensão a que corresponde cada item. 

A análise dos dados revelou valores médios que oscilam entre 3,96 (DP = 0,938; Afabilidade e 

carinho na comunicação) e 2,79 (DP = 1,255; Proximidade Centro Hípico) para os 64 itens. De 

salientar que a escala aplicada foi a de 1 – Nada Importante a 5 – Muito Importante. 

Assim, podemos observar que os critérios estão distribuídos pela tabela abaixo, não se destacando 

uma dimensão em relação às restantes. Daqui se conclui, mais uma vez a consistência interna do 

questionário aplicado. 

 

Dimensões Critérios Média Desvio-Padrão 

Pessoal Assistente e 
Cuidadores 

Afabilidade e carinho na comunicação 3,96 ,938 

Equipamentos Níveis de Ruído 3,95 ,911 
Serviços Prestados Exist. de programas especializados na saúde 3,79 ,856 

Privacidade   Privacidade para os residentes 3,79 1,044 
Socialização Permissão para visitas a residentes 3,78 ,906 

Equipamentos Odores e Qual. Ar 3,78 ,954 
Inovação e Tecnologia Exist. de tecnologia inovadora 3,77 ,964 

Life Style Flexibilidade de horários 3,77 ,935 
Pessoal Assistente e 

Cuidadores 
Baixo nível de rotação do pessoal 3,75 ,857 

Equipamentos Exist. de Jardins 3,74 ,868 
Preço e Financiamento Exist. Serv. Cuidados Assistidos 3,73 1,042 

Like Home Possib. de subcontratar serviços utilitários 3,72 ,938 
Pessoal Assistente e 

Cuidadores 
Opção de cuidados pessoais 3,72 ,907 

Equipamentos Exist. de Wifi / IT / Multimédia 3,71 ,996 
Serviços Prestados Exist. de opções médicas/enfermagem 3,70 ,917 

Pessoal Assistente e 
Cuidadores 

Formação elevada adequada à função 3,68 ,962 

Serviços Prestados Exist. de unidades de demência 3,67 ,972 
Equipamentos Qual. Arquitetónica 3,67 ,925 
Socialização Exist. Espaços informais 3,67 ,843 
Like Home Exist. espaços para as próprias refeições 3,66 ,955 

Equipamentos Hosp. a menos de 20 min 3,66 ,958 
Socialização Abertura da Comunidade 3,65 ,932 

Pessoal Assistente e 
Cuidadores 

Expressar-se na sua língua 3,64 1,075 

Inovação e Tecnologia Exist. de parcerias com hospitais 3,64 ,936 
Life Style Exist. ativ. customizadas 3,63 ,848 

Equipamentos Exist. Diversas tipologias Quartos 3,63 ,987 
Preço e Financiamento Exist. Ajuda Social Personalizada 3,63 1,031 

Equipamentos Exist. de Centro Médico 3,63 ,961 
Like Home Possib. de decorar o seu espaço privado 3,62 1,051 

Equipamentos Qualidade Paisagem 3,61 1,063 
Equipamentos Exist. de Sala de Estar 3,59 1,036 

Privacidade   Anonimato e proteção de dados 3,56 ,989 
Equipamentos Exist. Biblioteca 3,55 ,948 
Equipamentos Bem integrado com paisagem 3,54 ,918 
Equipamentos Exist. de Ginásio/Fisioterapia 3,53 1,003 
Equipamentos Exist. Áreas Socialização 3,52 ,857 

Serviços Prestados Exist. de vários Níveis de cuidados 3,52 1,122 
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Equipamentos Exist. de Restaurante 3,52 ,966 
Preço e Financiamento Rendimentos Próprios 3,52 1,001 

Equipamentos Exist. Espaços Privados 3,52 ,918 
Inovação e Tecnologia Exist. Equip. multimédia 3,50 1,037 

Socialização Exist. Atividades realizadas fora da instituição 3,50 ,919 
Preço e Financiamento Exist. Seguros Privados 3,49 1,031 

Equipamentos Espaço Rural 3,48 ,948 
Preço e Financiamento Sistema Público 3,46 1,143 

Equipamentos Próx. do mar 3,45 1,007 
Life Style Exist. de espaços distintos com ambientes 3,45 ,980 
Life Style Agrupamento dos resid. na instituição 3,43 1,103 

Equipamentos Próx. à zona de comércio 3,42 ,923 
Equipamentos Centros Urbanos 3,41 ,976 

Preço e Financiamento Seguros Privados 3,41 1,020 
Equipamentos Exist. Piscina interior / exterior 3,37 1,056 
Socialização Exist. Atividades realizadas na instituição 3,36 ,976 

Equipamentos Decoração aconchegante 3,36 ,986 
Like Home Possib. de trazer animais 3,34 1,042 

Serviços Prestados Possibilidade de visitar outras comunidades 3,30 1,018 
Equipamentos Exist. Cabeleireiro 3,28 ,988 
Equipamentos Exist. Hortas Comunitárias 3,27 1,009 
Equipamentos Aeroportos a menos de 1 h 3,21 1,110 
Equipamentos Próx. aos rios 3,19 1,076 
Equipamentos Exist. de Capela 3,18 1,108 

Preço e Financiamento Alienação de bens próprios 3,14 1,127 
Equipamentos Próx. Campos de Golfe 2,87 1,306 
Equipamentos Próx. Centro Hípico 2,79 1,255 

Tabela 11.2. Valores de coeficiente Alpha de Cronbach e correlação entre os itens das Dimensões 

 

De forma mais concisa (por dimensões), podemos observar as principais medidas de estatística 

descritiva através da tabela 11.3, de onde se destaca a dimensão “Pessoal Assistente e Cuidadores” 

com média de grau de importância 3,75 e desvio padrão 0,748, apresentando um coeficiente de 

variação de 19,9%, tratando-se assim de uma distribuição pouco dispersa em termos de opinião dos 

respondentes. 

 

Dimensões Média Desvio Padrão 

Preço e Financiamento 3,48 0,714 

Equipamentos e Infraestruturas 3,46 0,585 

Atividades e Programas de Socialização 3,59 0,710 

Privacidade 3,67 0,840 

Filosofia Like Home 3,58 0,733 

Filosofia Life Style 3,57 0,762 

Serviços Prestados 3,60 0,736 

Pessoal Assistente e Cuidadores 3,75 0,748 

Inovação e Tecnologia 3,64 0,935 

Índice Total 3,55 0,585 

Tabela 11.3 – Valores da média e desvio padrão por dimensões 
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11.3 Correlações entre as Dimensões e o índice Geral do Questionário 

 

Para analisar o grau de associação/correlação entre as 9 dimensões e o Índice Geral do 

Questionário foi aplicado o coeficiente de correlação de Pearson. 

A análise dos dados revelou fortes associações positivas e estatisticamente significativas, que 

variaram entre r =,722; p <,001, para a dimensão “Privacidade” e r = 0,935; p <,001 para a dimensão 

“Equipamentos e Infraestruturas”. 

Dimensões Correlação Valor-p 

Preço e Financiamento 0,764** <0,001 

Equipamentos e Infraestruturas 0,935** <0,001 

Atividades e Programas de Socialização 0,880** <0,001 

Privacidade 0,722** <0,001 

Filosofia Like Home 0,840** <0,001 

Filosofia Life Style 0,800** <0,001 

Serviços Prestados 0,844** <0,001 

Pessoa Assistente e Cuidadores 0,830** <0,001 

Inovação e Tecnologia 0,810** <0,001 

Tabela 11.4 – Correlação entre as Dimensões e o Índice Geral do Questionário 

 

11.4 Correlações entre as dimensões e as principais variáveis sociodemográficas 

 

Optou-se por colocar na tabela 11.5, apenas as correlações estatisticamente significativas, 

concluindo-se assim que as dimensões “Serviços Prestados” e “Pessoal Assistente e Cuidadores” 

são as que mais se correlacionam, de forma inversa, com as variáveis sociodemográficas, e que a 

variável “Disposto a Pagar” é a que mais se correlacionada com todas as dimensões, indicando que 

a percentagem do seu rendimento, que os respondentes estão dispostos a pagar, é influenciada 

pelos diversos critérios das dimensões. 

Podemos destacar a correlação negativa existente entre a dimensão “Privacidade” e a varável 

“Disposto a Pagar” (rho = -,417; p <,000), ou seja as variáveis em estudo evoluem em sentidos 

opostos, uma aumenta com a diminuição de outra e vice-versa. 
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Dimensão Spearman Idade Rendimento 
Meio 

Habitacional 
Autonomia 

Disposto 
a pagar 

Preço  

e Financiamento 

Rho -0,089 -0,111 0,067 -0,190 -0,212 

Valor-p 0,002 0,000 0,022 0,000 0,000 

n 1161 1161 1161 1161 1161 

Equipamentos e 
Infraestruturas 

Rho -0,172 -0,115  -0,176 -0,188 

Valor-p 0,000 0,000  0,000 0,000 

n 1161 1161  1161 1161 

Atividades e Programas 
de Socialização 

Rho -0,201 -0,214 0,092 -0,213 -0,226 

Valor-p 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 

n 1161 1161 1161 1161 1161 

Privacidade 

Rho -0,167 -0,297  -0,273 -0,417 

Valor-p 0,000 0,000  0,000 0,000 

n 1161 1161  1161 1161 

Filosofia  

Like Home 

Rho -0,171 -0,099  -0,183 -0,305 

Valor-p 0,000 0,001  0,000 0,000 

n 1161 1161  1161 1161 

Filosofia Life Style 

Rho -0,123 -0,130  -0,155 -0,259 

Valor-p 0,000 0,000  0,000 0,000 

n 1161 1161  1161 1161 

Serviços Prestados 

Rho -0,166 -0,291  -0,214 -0,246 

Valor-p 0,000 0,000  0,000 0,000 

n 1161 1161  1161 1161 

Pessoal Assistente e 
Cuidadores 

Rho -0,138 -0,245 0,071 -0,299 -0,343 

Valor-p 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 

n 1161 1161 1161 1161 1161 

Inovação e Tecnologia 

Rho -0,134 -0,279  -0,231 -0,245 

Valor-p 0,000 0,000  0,000 0,000 

n 1161 1161  1161 1161 

Tabela 11.5 – Coeficiente de Correlação de Spearman entre as dimensões e as principais variáveis sociodemográficas 
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12. Análise de Dados Relativos aos Questionários Aplicados 

 

12.1. Caracterização da Amostra Total (N=1161) 

 

Na figura 12.1 encontra-se o público-alvo do nosso estudo, em que será descrito e caracterizado os 

elementos apresentados a verde-escuro. 

Dado o objetivo principal do presente estudo, a amostra foi dividida em dois grandes grupos, o grupo 

de cidadãos estrangeiros que consideram viver fora do seu país durante a sua reforma e o grupo de 

cidadãos portugueses que consideram viver a sua reforma no seu país e no campo. 

 

 

Figura 12.1. Amostra Total e subgrupos de respondentes, Estrangeiros e Portugueses 

 

Da análise da Amostra Universão (figura 12.2), constatamos que das 15 nacionalidades de 

respondentes, a maior parte são de nacionalidade portuguesa (40,0%), Inglesa (16%), Espanhola 

(11,7%), Alemã (10,3%), Francesa (9,2%), Americana (6,0%) e Holandesa (4,7%), juntos 

representam mais de 98% de toda a amostra. A idade mais representativa é a faixa etária entre os 51 

e 60 anos (38,4%) e o rendimento de 33,6% dos inquiridos situa-se no intervalo entre 3501 e 5000 

euros. 

Ou seja, 2/3 dos respondentes tem menos de 60 anos e 82,9% ganha mais de 2000 euro/mês. 
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Figura 12.2. Amostra Total por nacionalidade, Faixa etária e Rendimento dos respondentes 

 

 

A maior parte dos respondentes (88,3%) vive em meio urbano (Figura 3). Apesar disso, e podendo 

selecionar mais do que um critério de elegibilidade do local para passar a sua reforma, elegeram o 

“Clima” (76%), o “Campo” (67%), a “Segurança” (59%) e a “Gastronomia” (56%) como os principais 

critérios de decisão. 

 

 

 

Figura 12.3. Amostra Total dos respondentes por meio habitacional e critérios de escolha para eleger o local para passar a 
reforma 
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Cerca de 26,1% dos respondentes pretendem viver a sua reforma no estrangeiro (Figura 12.4), 

sendo que Portugal é de longe o destino preferido (42,4%), seguido por Espanha (12%). 

Quando analisado o nível de dependência dos respondentes, a maior parte (74,1%) afirmaram serem 

autónomos, 25,5% pouco dependentes e apenas 0,4% mencionaram ser muito dependentes. 

 

 

Figura 12.4. Amostra Total dos respondentes por destino para a sua reforma 

 

Verificamos igualmente que dos respondentes com autonomia física, menos de 1/3 (30,5%) prefere 

residir em residências seniores, enquanto metade dos respondentes (51,8%) está disposto a pagar 

até 60% dos seus rendimentos mensais por serviços de Vida Sénior em residências sénior. 

 

 

Figura 12.5. Amostra Total dos respondentes por destino para a sua reforma 
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Conforme explicado no ponto anterior, o objetivo deste estudo de mercado é analisar as preferências 

dos dois potenciais grupos alvo de potencial procura da oferta da Vida Sénior no Alto Alentejo. São 

eles, os Portugueses que pretendem passar a sua reforma no Campo, e os Estrangeiros que 

pretendem passar a sua reforma fora do seu País. 

A tabela 12.1 caracteriza estes dois grupos de respondentes em termos de perfil dos seus 

respondentes, que à exceção do Rendimento Mensal é muito similar. 

 

Caracteristicas PT - Campo EST - Fora 

    

Género 
Masculino  51,7% 51,5% 

Feminino  48,3% 48,5% 

Idade (anos) 

40 – 50  31,5% 18,9% 

51 – 60  42,4% 39,5% 

61 – 70  26,1% 35,2% 

Mais 70  0,0% 6,4% 

Rendimento 

Mensal (€) 

Até 1000  8,4% 3,4% 

1001-2000  15,1% 3,4% 

2001-3500  27,7% 19,3% 

3501-5000  36,1% 31,3% 

5001-6500  8,4% 24,9% 

6501-8000  0,0% 11,6% 

8001-10000  4,3% 3,9% 

Mais 10000  0,0% 2,1% 

 

Tabela 12.1 – Caracterização do perfil dos respondentes por grupo alvo, Portugueses que querem passar a reforma no Campo 

(PT – Campo) e estrangeiros que pretendem passar a sua reforma fora do seu país (EST-Fora) 
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Caracteristicas PT – Campo EST - Fora 

    

Nível de 

Escolaridade 

Básico  0,0% 0,0% 

Secundário  10,5% 9,4% 

Licenciatura  45,0% 44,6% 

Mestrado/Pós-

Graduação 
 34,0% 32,2% 

Doutoramento  10,5% 13,7% 

Meio Habitacional 
Urbano 91,2% 85,0% 

Rural 8,8% 15,0% 

Nível de Autonomia 

Física 

Autónomo 83,2% 63,9% 

Pouco Dependente 16,8% 35,6% 

Muito Dependente 0,0% 0,4% 

 

Tabela 12.2 – Caracterização do perfil dos respondentes por grupo alvo, Portugueses que querem passar a reforma no Campo 

(PT – Campo) e estrangeiros que pretendem passar a sua reforma fora do seu país (EST-Fora) (cont.) 

 

Observamos que grande parte dos respondentes (Tabela 12.3) está disposto a pagar pelos serviços 

de Vida Sénior (residências assistidas para seniores, serviços e cuidados médicos), entre 51-60% 

em percentagem do seu rendimento mensal. 

Por último, é em casa que a maior parte dos respondentes prefere residir nas suas reformas. 

 

Questões PT - Campo EST - Fora 

    

Quanto está 

disposto a 

pagar? 

Até 50%  29,4% 28,3% 

51% e 60%  34,5% 49,8% 

61% a 80%  25,6% 16,7% 

Mais de 80%  10,5% 5,2% 

Onde preferia 

residir? 

Em casa  68,1% 57,9% 

Em 

residências 

para seniores 

 

31,9% 42,1% 

 

Tabela 12.3 – Caracterização do perfil dos respondentes por grupo alvo, Portugueses que querem passar a reforma no Campo 

(PT – Campo) e estrangeiros que pretendem passar a sua reforma fora do seu país (EST-Fora) (cont.) 



 

PARTE II – ESTUDO DE MERCADO 

 

 280 

12.2 Estrangeiros que pretendem passar a reforma fora do seu país 

 

12.2.1 Caracterização da amostra de estrangeiros que pretendem passar a reforma fora do seu 

país (N=233) 

 

Este ponto analisa a base de dados de respondentes estrangeiros, que consideram viver fora do seu 

país durante a sua reforma 

 

Figura 12.6 - Amostra referente a respondentes estrangeiros que consideram passar a reforma a sua reforma fora do seu País 

 

A Figura 12.7 mostra o género de respondentes estrangeiros, está equilibrado, 51,5% masculinos e 

48,5% femininos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.7. Caracterização da amostra de respondentes estrangeiros que consideram passar a sua reforma fora do seu País, 
por género  
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No que se refere à idade dos inquiridos (Figura 12.8), constatamos que a faixa etária mais 

representativa se situa entre os 51 e os 60 anos, com 39,5%, seguida da faixa entre os 61 e os 70 

anos com 35,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.8 – Idade dos Inquiridos 

Quando se analisa o rendimento auferido pelos respondentes estrangeiros (Figura 12.9), 

observamos que 73,8% da amostra afirmam ter um rendimento superior a 3500 euro/mês. 

Onde 56,2% afirmaram ter de rendimento mensal entre 3501 e 6500 euros por mês, sendo que 

31,3% se encontram entre os 3501 e os 5000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.9 – Rendimento dos Inquiridos 
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Relativamente ao nível de escolaridade (Figura 12.10) dos inquiridos verificamos que 44,6% 

afirmaram possuir Licenciatura, enquanto 32,2% Mestrado (Pós-Graduação). Igual realce para os 

13,8% de respondentes Doutorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.10 – Nível de Escolaridade dos Inquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.11 – Meio Habitacional dos Inquiridos 

 

Da mesma forma, verifica-se que a amostra dos respondentes estrangeiros tem uma percentagem 

de apenas 15% de respondentes que habitam no meio rural (Figura 12.11), embora relativamente 

superior quando comparado com a amostra total (11,7%). Concluímos assim que estes resultados 

são obtidos com base em respondentes que vivem maioritariamente em ambiente urbano (85,0%). 
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Figura 12.12 – Profissão dos respondentes 

 

A profissão dos respondentes (Figura 12.12) da amostra de estrangeiros que estão pensão passar a 

reforma fora do seu país, é muito dispersa, sendo que a profissão com maior representatividade 

(20,2%) é a de professore(a)s, seguido de investigadore(a)s (8,5%), de enfermeiro(a)s (7,7%) e de 

engenheiro(a)s (6,0%) 

Da mesma amostra, verifica-se (Figura 12.13) que 64,0% dos respondentes desta amostra afirmaram 

serem autónomos nas suas tarefas diárias. Cerca de 35,6% referiram possuir pouca autonomia e 

apenas 0,4% estão dependentes de terceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.13 – Nível de Autonomia dos respondentes 
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Quando avaliados os critérios de decisão para os respondentes estrangeiros quererem sair do seu 

país para passarem as suas reformas, concluímos que o Clima (18,5%), o Campo (17,8%), a 

Segurança (13,8%) e a Gastronomia (13,8%), são os critérios mais repetidos para este público-alvo. 

De salientar que os elementos constituintes desta amostra não consideraram relevante ficar na 

Cidade (1,2%), estar perto da Praia (4,5%), nem tão pouco a uma hora do Aeroporto (5,6%). 

 

Figura 12.14 – Critérios de Decisão dos respondentes para viverem fora do seu país 

 

Relativamente à questão, “Quanto está disposto a pagar pelos serviços de Vida Sénior (residências 

assistidas para seniores, serviços e cuidados médicos)?” (Figura 12.15). Nesta amostra, 65,5% dos 

respondentes estão dispostos a gastar entre 51% e 80% dos seus rendimentos em equipamentos e 

serviços da vida sénior, sendo que 28,3% está disposto a pagar mais de 80% do seu rendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.15 – Quanto os respondentes estão dispostos a pagar pelos serviços de vida sénior 
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No caso de o inquirido se encontrar numa situação autónoma, fisicamente preferiria residir em casa. 

Foi a resposta de 57,9% dos respondentes, embora uma percentagem significativa (42,1%) 

preferisse residir em residências para seniores isto é, condomínios residenciais para seniores 

independentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.16 – Onde preferem residir os respondentes com autonomia física 

 

12.2.1.1 Caracterização da amostra de Ingleses que pretendem passar a reforma fora do seu 

país 

No Reino unido, cerca de 1/3 (32,8%) dos respondentes consideram viver no estrangeiro durante a 

sua reforma e destes, mais de metade considera vivê-la em Portugal. 

 

 

Figura 12.17 – Preferência dos respondentes Ingleses que consideram ir para fora durante a sua reforma. 
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A moda dos respondentes Ingleses que consideram passar a sua reforma no estrangeiro está entre 

os 51-60 anos e auferem um rendimento mensal 5000-6500 euros (ver figura 12.18).  

Os critérios para escolha do local de reforma são em primeiro lugar o “Campo”, o “Clima”, a 

“Segurança” e a “Gastronomia”, destacados dos outros critérios também apresentados. 

 

 

Figura 12.18 – Análise do perfil dos respondentes Ingleses que consideram ir para fora durante a sua reforma, Faixa Etária, 

Rendimentos e Critérios de escolha de local para passar a sua reforma no estrangeiro. 

Dos respondentes ingleses que preferem passar a sua reforma no estrangeiro, 65,6% são 

autónomos fisicamente, e destes cerca de metade considera passar a sua reforma em comunidades 

seniores (Residências seniores / ERPI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.19 – Análise do perfil dos respondentes ingleses que consideram ir para fora durante a sua reforma, tendo em vista 

o seu nível de autonomia, e dos Autónomos, onde preferem passar a sua reforma. 
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12.2.1.2 Caracterização da amostra de Espanhóis que consideram passar a reforma fora do 

seu país 

Dos 29,4% dos respondentes com nacionalidade espanhola, que consideram viver no estrangeiro 

durante a sua reforma, 80% considera vivê-la em Portugal. 

 

Figura 12.20 – Preferência dos respondentes Espanhóis que consideram ir para fora durante a sua reforma. 

 

A moda dos respondentes espanhóis está entre os 51-60 anos e um rendimento mensal 5000-6500 

euros. Os critérios para escolha de local de reforma são em primeiro lugar o “Clima”, a 

“Gastronomia”, o “Campo” e a “Segurança” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.21 - Análise do perfil dos respondentes Espanhóis que consideram ir para fora durante a sua reforma, Faixa Etária, 

Rendimentos e Critérios de escolha de local para passar a sua reforma no estrangeiro. 
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Dos respondentes Espanhóis, autónomos, que consideram passar a sua reforma no estrangeiro, 

mais de metade (60%) preferem alojarem-se em Residências seniores / ERPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.22 – Análise do perfil dos respondentes Espanhóis que consideram ir para fora durante a sua reforma, tendo em 

vista o seu nível de autonomia, e dos Autónomos, onde preferem passar a sua reforma. 

 

12.2.1.3 Caracterização da amostra de Alemães que consideram passar a reforma fora do seu 

país 

Dos respondentes com nacionalidade alemã, cerca de 1/3 que considera vivera sua reforma fora do 

seu País, cerca de 1/3 (33,3%) considera viver no estrangeiro durante a sua reforma, sendo que 

destes, metade (50,0%) considerou Portugal como um destino preferencial. 

 

Figura 12.23 – Preferência dos respondentes Alemães que consideram ir para fora durante a sua reforma. 
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Figura 12.24 - Análise do perfil dos respondentes Alemães que consideram ir para fora durante a sua reforma, Faixa Etária, 

Rendimentos e Critérios de escolha de local para passar a sua reforma no estrangeiro. 

 

Dos respondentes alemães, autónomos (50,0%), que consideram passar a sua reforma no 

estrangeiro, 40,0% preferem alojar-se em Residências seniores / ERPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.25 - Análise do perfil dos respondentes Alemães que consideram ir para fora durante a sua reforma, tendo em vista 

o seu nível de autonomia, e dos Autónomos, onde preferem passar a sua reforma. 
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12.2.1.4 Caracterização da amostra de Franceses que consideram passar a reforma fora do 

seu país 

27,1% dos respondentes com nacionalidade francesa, que consideram viver no estrangeiro durante a 

sua reforma, 1/3 (34,8%) considerou Portugal como um destino preferencial. 

 

Figura 12.26 - Preferência dos respondentes Franceses que consideram ir para fora durante a sua reforma. 

 
A maioria dos respondentes franceses tem idade compreendida entre os 40 e os 60 anos e um 

rendimento mensal 2001 a 3500 euros. Estes respondentes elegeram o “Clima” (90%), 

“Gastronomia” (90,0%) e “Campo” (79,0%) como os principais critérios de seleção para passar a 

reforma no estrangeiro. 

 

Figura 12.27 - Análise do perfil dos respondentes Franceses que consideram ir para fora durante a sua reforma, Faixa Etária, 

Rendimentos e Critérios de escolha de local para passar a sua reforma no estrangeiro. 
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Dos respondentes franceses, autónomos, que consideram passar a sua reforma no estrangeiro, 

quase metade (47,1%) preferem as Residências seniores / ERPI, sendo que 52,9% prefere estar em 

casa. 

 

 

Figura 12.28 - Análise do perfil dos respondentes Franceses que consideram ir para fora durante a sua reforma, tendo em 

vista o seu nível de autonomia, e dos Autónomos, onde preferem passar a sua reforma. 

 

12.2.1.5 Caracterização da amostra de Americanos que consideram passar a reforma fora do 

seu país 

Dos respondentes americanos que considera passar a sua reforma no estrangeiro (35,7%), destes, 

42,9% considera Portugal como destino preferencial. 

 

Figura 12.29 - Preferência dos respondentes Americanos que consideram ir para fora durante a sua reforma. 
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Todos os respondentes de nacionalidade Americana situam-se ente 61-70 anos e 40% destes aufere 

um rendimento mensal entre 3501-5000 euros. Esta amostra elegeu o “Clima”, a “Segurança e o 

“Contacto com a natureza” como os primeiros critérios de seleção do local para passar a reforma. 

 

 

Figura 12.30 - Análise do perfil dos respondentes Americanos que consideram ir para fora durante a sua reforma, Faixa Etária, 

Rendimentos e Critérios de escolha de local para passar a sua reforma no estrangeiro. 

 

Dos respondentes americanos, autónomos, que consideram passar a sua reforma no estrangeiro, 

80% preferem passar em “casa” e os restantes 20% em residências seniores/ERPI. 

 

Figura 12.31 - Análise do perfil dos respondentes Americanos que consideram ir para fora durante a sua reforma, tendo em 

vista o seu nível de autonomia, e dos Autónomos, onde preferem passar a sua reforma. 
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12.2.1.6 Caracterização da amostra de Holandeses que consideram passar a reforma fora do 

seu país 

Desta amostra, mais de metade dos Holandeses (50,9%) inquiridos, considera passar a sua reforma 

fora do seu País, dividindo as suas intensões de destino entre Portugal, Indonésia e Espanha, ambos 

com 32,1%. 

 

Figura 12.32 - Preferência dos respondentes Holandeses que consideram ir para fora durante a sua reforma. 

A moda dos respondentes de nacionalidade holandesa situa-se entre os 40-50 anos e auferem um 

rendimento mensal entre 3500-5000 euros. 

Os principais critérios para escolha de local de reforma são o “Clima” e o “Campo”. A “Segurança”, o 

“Contacto com a natureza”, o “Preço Imobiliário”, “proximidade de cuidados de saúde” e “Praia a 

menos de 30 min”, a “Gastronomia”, e o “Aeroporto a menos de Uma Hora” aparecem como critérios 

secundários. 

 

Figura 12.33 - Análise do perfil dos respondentes Holandeses que consideram ir para fora durante a sua reforma, Faixa Etária, 

Rendimentos e Critérios de escolha de local para passar a sua reforma no estrangeiro. 
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Dos respondentes holandeses, autónomos, que consideram passar a sua reforma no estrangeiro, 

todos consideram morar em ´”casa” em detrimento de residências seniores/ERPI. 

 

 

Figura 12.34 - Análise do perfil dos respondentes Holandeses que consideram ir para fora durante a sua reforma, tendo em 

vista o seu nível de autonomia, e dos Autónomos, onde preferem passar a sua reforma. 
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12.2.2 Análise de resultados de estrangeiros que pretendem passar a reforma fora do seu país 

Foram avaliadas 9 dimensões estruturantes da oferta de Vida Sénior (constantes da Figura 12.35) 

que serviram de base ao questionário, e cujos resultados obtidos pelos respondentes estrangeiros 

que consideram passar a sua reforma fora do seu País, são aqui apresentados. 

 

Figura 12.35. – Dimensões da Vida Sénior 

 

 

12.2.2.1 PREÇO E FINANCIAMENTO 

A pergunta “Como financia ou irá financiar a sua assistência e cuidados quando for sénior 

(residências assistidas, cuidados domiciliários, cuidados de saúde, etc.)?” (Figura 12.36) tem por 

objetivo perceber quais as necessidades dos utilizadores finais de vida sénior em termos de 

financiamento. Tal pergunta pretende inferir sobre a necessidade e expectativas dos utilizadores face 

ao sistema público, privado e recursos próprios. 

Os respondentes estrangeiros distribuem a importância das fontes de financiamento da assistência e 

cuidados a seniores, considerando importante “O Sistema Publico” (3,6), “Rendimentos próprios” 

(3,6), “Seguros Privados” (3,5) e “Alienação de bens próprios” (3,5); Quase 2/3 dos respondentes 

acham Importante e Muito Importante o “Sistema Publico” e a “Alienação de Bens Próprios” 
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Figura 12.36 – Como financia ou irá financiar a sua assistência e cuidados quando for sénior? 

 

Na resposta à pergunta, como valoriza as várias opções de financiamento (Figura 12.37), podemos 

concluir que 67,3% dos respondentes valorizam a Existência de Ajuda Social Personalizada com 

Importante/Muito Importante, enquanto 66,1% valorizam igualmente com a mesma Importância a 

Existência de Serviços Cuidados Assistidos. 

 

 

Figura 12.37 - Relativamente ao Preço e Opções de Financiamento, como valoriza as diferentes formas de financiamento 

disponibilizadas para a Vida Sénior 
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12.2.2.2 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DAS RESIDÊNCIAS PARA IDOSOS 

 

Relativamente ao equipamento e infraestruturas ligadas às comunidades seniores, em termos de 

Qualidade Ambiental (Figura 12.38), os respondentes elegeram os “Níveis de Ruído” como o mais 

importante fator, 73,8% considerou Importante ou Muito Importante. Também 64,4% referiu que os 

Odores e a Qualidade do Ar eram igualmente Importantes ou Muito Importantes. 

 

Figura 12.38 - Qualidade Ambiental 

 

Quanto à Localização e Acessibilidades (Figura 12.39), constatamos que 66,5% dos inquiridos 

consideram o critério “Hospital a menos de 20 minutos” como Importante ou Muito Importante, 

enquanto 64,8% mencionou a “Proximidade do Mar” e 64,0% o “Espaço Rural” como critérios 

igualmente Importante ou Muito Importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.39 - Localização e Acessibilidades 
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Quando analisados os critérios que os respondentes mais valorizam relativamente aos Edifícios e 

Equipamentos (Figura 12.40), verificamos que a “Existência de Restaurante na comunidade sénior” é 

o mais valorizado (68,3% dos inquiridos acham Importante ou Muito Importante), seguido pela 

“Existência de Diversas Tipologias de Quartos” (68,2% acham importante ou muito importante), 

66,5% valorizam com importante ou muito importante o equipamento e infraestrutura estar “Bem 

Integrado com a Paisagem” e 66,1% valoriza “Qualidade Arquitetónica” do mesmo. 

 

Figura 12.40 - Edifícios e Equipamentos 

Relativamente aos espaços exteriores (figura 12.41), verificamos que a “Existência de Jardins 

exteriores e áreas envolventes de qualidade e integradas na comunidade” é o critério mais valorizado 

(69,5% dos inquiridos valoriza como importante ou muito importante), seguido pela “Existência de 

áreas para socialização dos residentes e da comunidade exterior” (51,5%) enquanto a “Existência de 

hortas comunitárias e animais da quinta” foi valorizado por “apenas” 44,6% dos respondentes que 

acham Importante e Muito Importante. 

 

Figura 12.41 - Espaços Exteriores e Decoração 
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De notar que a “Decoração aconchegante e elegante”, não é tão valorizada, onde apenas 42,9% dos 

respondentes referiu que este critério é importante ou muito importante. 

 

12.2.2.3 ATIVIDADES E PROGRAMAS DE SOCIALIZAÇÃO 

Quando analisada a dimensão relacionada com as Atividades e Programas de Socialização, 

observamos que os respondentes valorizam muito, 71,7% acha importante e muito importante a 

“Permissão para familiares e amigos visitarem os residentes e ficarem hospedados na instituição”. 

Do mesmo modo, a “Existência de espaços informais de convívio e socialização (ex.: sala de leitura, 

bar, teatro, clubes,...)” foi valorizado como importante ou muito importante por 66,5% dos 

respondentes. 

 

Figura 12.42 - Atividades e Programas de Socialização 

12.2.2.4 PRIVACIDADE 

Relativamente à dimensão privacidade (figura 12.43), a “Privacidade para os residentes” é muito 

valorizada, verificando que 78,3% dos respondentes considera Importante ou Muito Importante a 

privacidade para os Residentes, enquanto cerca de 64,8% avalia como importante ou muito 

importante a existência de “Anonimato e Proteção de Dados”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.43 - Privacidade 
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12.2.2.5 FILOSOFIA “LIKE HOME” 

Esta dimensão “LIKE HOME” (COMO EM CASA) mede, para os respondentes o valor que o conceito 

tem numa comunidade sénior, i.e., quão parecido (à vontade) com as suas casas é a comunidade 

sénior, num ambiente livre, intimo e aconchegante. 

A “Existência de espaços para preparar as próprias refeições” (figura 12.44) é muito valorizado pelos 

respondentes, onde 73,4% dos respondentes consideram este critério Importante ou muito 

Importante. Segue-se a “Possibilidade de decorar o seu espaço privado (quarto/apartamento) com 

mobiliário e pertences pessoais” com 71,7% dos respondentes a considerarem igualmente como 

sendo um fator Importante ou Muito Importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.44 - Filosofia Like Home 

12.2.2.6 FILOSOFIA “LIFE STYLE” 

Esta dimensão “LIFE STYLE” tem por objetivo perceber como é valorizada o respeito e incentivo pelo 

estilo de vida dos residentes em cada comunidade sénior. 

De acordo com os respondentes desta amostra (figura 12.45), cerca de 71,7% dos respondentes 

afirmou que a “Existência de atividades customizadas e adaptadas ao estilo de vida de cada um dos 

residentes (ex.: viagens, concertos, eventos culturais,...) ” é importante ou Muito Importante. Segue-

se a “Flexibilidade de horários, e opção de tomar as refeições no Quarto/Apartamento às horas 

pretendidas” valorizado por 67,4% dos inquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.45 – Filosofia Life Style 
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12.2.2.7 SERVIÇOS PRESTADOS 

Esta dimensão refere-se à oferta dos serviços prestados pelas comunidades seniores aos residentes. 

Os resultados obtidos revelam que a “Existência de vários níveis de cuidados de saúde de acordo 

com as necessidades dos residentes, na mesma estrutura residencial ou noutra adjacente (ex.: vida 

independente, vida assistida, unidade de demências, recuperação e cuidados continuados,...) ” é o 

critério mais valorizado (69,1% dos respondentes mencionou que é “Importante” ou “Muito 

Importante”).  

Da mesma forma, a “Existência de programas especializados na área da saúde (ex.: programas de 

rejuvenescimento, Parkinson, politraumatizados, diabetes,...) ” é considerado como Importante ou 

Muito importante por 65,6% dos respondentes (Figura 12.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.46 - Serviços Prestados 

 

12.2.2.8 PESSOAL ASSISTENTE E CUIDADORES 

 

Esta dimensão refere-se às carateristicas do pessoal assistente e cuidadores da comunidade sénior. 

Na Figura 12.47, podemos observar que 79,9% dos inquiridos referiu que a “Afabilidade e o Carinho 

na Comunicação com os utentes” é o fator mais valorizado (considerado Importante ou Muito 

Importante), segue-se o “Baixo nível de rotação do pessoal”, onde 65,7% dos respondentes 

considera como Importante ou Muito Importante. 
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Figura 12.47 - Pessoal Assistente e Cuidadores 

 

12.2.2.9 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

Esta Dimensão refere-se à valorização da Inovação e Tecnologia disponíveis na Oferta de Vida 

Sénior acessível à comunidade de utilizadores. 

A “Existência de equipamento multimédia e interativo na comunidade, onde os residentes são 

convidados a participarem” é um critério muito valorizado, sendo que 63,9% acha Importante ou 

Muito Importante este critério. Da mesma forma, a “Existência de parcerias com hospitais ou clínicas 

médicas especialistas em práticas de recuperação e tratamento inovadoras” foi valorizada como 

Importante ou Muito Importante por 60,1% dos respondentes. 

 

 

Figura 12.48 - Inovação e Tecnologia 
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12.2.3 Análise de resultados de estrangeiros que pretendem passar a reforma fora do seu país 

Este ponto, análisa os resultados obtidos para as 64 variáveis que integram as 9 dimensões do 

questionário para a amostra de estrangeiros que consideram passar a sua reforma fora do País. 

A análise da valorização das diversas variáveis pelos respondentes, tem por base a percentagem 

destes que  consideraram “Importante” ou “Muito Importante” cada variável.  

Observamos um máximo de 79,9% para a “Afabilidade e carinho na comunicação com os utentes” - 

Dimensão cuidadores e pessoal assitente das Residências para Séniores, e um minimo para de 

36,9% para “Próximidade de Centro Hípico”. 

A valorização média das diversas variáveis é de 60,5%. 

 

 

 

 

Figura 12.49 – Distribuição das 64 variáveis valorizadas como “Importante ou “Muito importante” pelos respondentes 

 

Dos critérios relacionados com as diversas variáveis integradas nas nove Dimensões em análise 

verificamos que a “Afabilidade e Carinho na Comunicação com os utentes” é a mais valorizada 

(79,9% dos respondentes considera importante ou muito importante), seguido de “Privacidade para 

os Residentes” com 78,5% e dos “Níveis de Ruído” com 73,8% e “Existência de espaços para 

preparar as próprias refeições 
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O retrato do potencial “cliente estrangeiro” tem idade compreendida entre os 51 e os 60 anos 

(39,5%), é autónomo (64,0%), tem um rendimento médio mensal entre 3501 e 5000 euros (31,3%), 

estando disposto a investir na sua reforma entre 51 e 60% do seu rendimento mensal (49,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.50 – Distribuição da faixa etária dos respondentes  e Distribuição do nível de autonomia dos respondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura xx – Distribuição por rendimento mensal dos respondentes  

 

 

 

Figura 12.51 – Distribuição da percentagem do rendimento que os respondentes estão dispostos a pagar pelos serviços de 

vida sénior 
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12.2.3.1 Análise de resultados de Ingleses que pretendem passar a reforma fora do seu país 

Analisados os critérios que os respondentes de nacionalidade inglesa apresentam como mais 

Importantes ou Muito Importantes, destaca-se a “Afabilidade e Carinho na Comunicação” da parte 

dos cuidadores com 75,4%. Com igual percentagem aparecem a “Abertura à Comunidade” e os 

“Níveis de Ruído”. 

Também a “Privacidade para os Residentes”, a “Existência de Diversas Tipologias de Quartos”, a 

“Existência de Espaços Informais”, a “Possibilidade de Subcontratar serviços utilitários”, a 

“Flexibilidade de Horários” e a “Existência de Unidades de Demência”, registaram um valor de 67,2% 

cada. 

 Acima dos 50,0% encontram-se ainda o “Baixo nível de rotação do pessoal” (50,8%), a “Existência 

de Equipamento Multimédia” e a “Existência de parcerias com hospitais”, todos com a mesma 

percentagem. 

 

 

Figura 12.52 – Análise dos resultados obtidos nas Top 40 variáveis mais valorizadas pelos respondentes Ingleses, que 

consideram passar a reforma no estrangeiro. 
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12.2.3.2 Análise de resultados de Espanhóis que pretendem passar a reforma fora do seu país 

Cerca de 90,0% dos respondentes de nacionalidade espanhola afirmaram ser “Importante” ou “Muito 

Importante” a “Existência de Atividades Customizadas”, a “Alienação de bens próprios” e a 

“Existência de Serviços Cuidados Assistidos” cada um com o mesmo valor, enquanto 80% 

mencionou a “Afabilidade e Carinho na Comunicação”, a “Existência de Restaurante” e a “Existência 

de Biblioteca”. 

Também com uma importância relevante, cerca de 70%, aparece o “Espaço Rural”, a “Existência de 

Centro Médico” e a “Existência de Tecnologia Inovadora”. 

Com 60% de respostas aparecem critérios como os “Níveis de Ruído”, “Qualidade Arquitetónica” e a 

“Existência de Ginásio/Fisioterapia”. 

 

 

Figura 12.53 – Análise dos resultados obtidos nas Top 40 variáveis mais valorizadas pelos respondentes Espanhóis, que 

consideram passar a reforma no estrangeiro. 
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12.2.3.3 Análise de resultados de Alemães que pretendem passar a reforma fora do seu país 

Relativamente ao “Cliente” alemão, a “Possibilidade de decorar o seu espaço privado” e os “Seguros 

Privados” foram os critérios que mais se destacaram com 90,0% das respostas, seguidos de diversos 

outros critérios com 80,0%, como a “Privacidade para os Residentes”, o “Espaço Rural”, a “Qualidade 

Arquitetónica” e a “Existência de Programas especializados na Saúde”. 

Também o “Sistema Público”, a “Existência de Serviços de Cuidados Assistidos”, a “Existência de 

Seguros Privados”, a “Inexistência de Odores e boa Qualidade do Ar”, os baixos “Níveis de Ruído” e 

a “Proximidade do Mar” foram mencionados por 70,0% dos respondentes como critérios 

Importantes/Muito Importantes. 

 

 

 

 

 

Figura 12.54 – Análise dos resultados obtidos nas Top 40 variáveis mais valorizadas pelos respondentes Alemães que 

consideram passar a reforma no estrangeiro. 
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12.2.3.4 Análise de resultados de Franceses que pretendem passar a reforma fora do seu país 

A análise de resultados constatou-se que 89,7% dos respondentes franceses consideram Importante 

ou Muito Importante a “Permissão para visitas a residentes”, seguindo-se a “Existência de Espaços 

para as próprias refeições”, o “Hospital a menos de 20 minutos” e “Expressar-se na sua língua”, 

todos com 79,3%. O critério “Flexibilidade de Horários” também foi comentado por 72,4% dos 

respondentes. 

69,0 % dos inquiridos franceses manifestaram importância e muita importância a critérios como o 

“Espaço Rural”, a “Existência de  Sala de Estar”, “Seguros Privados”, a “Existência de Serviços de 

Cuidados Assistidos”, a “Existência de Ajuda Social Personalizada”, a “Existência de Diversas 

Tipologias de Quartos”, a “Privacidade para os Residentes” e o “Anonimato e Proteção de Dados”. 

Ainda acima dos 50%, encontram-se critérios como a “Possibilidade de Subcontratar Serviços 

Utilitários”, a “Existência de Espaços Informais”, a “Existência de Atividades realizadas forma da 

Instituição” e a “Existência de Jardins”, todos com 51,7% de valorização por parte dos respondentes. 

 

 

 

 

Figura 12.55 – Análise dos resultados obtidos nas Top 40 variáveis mais valorizadas pelos respondentes Franceses que 

consideram passar a reforma no estrangeiro. 
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12.2.3.5 Análise de resultados de Americanos que pretendem passar a reforma fora do seu 

país 

Analisando os resultados obtidos dos respondentes americanos, podemos referir que todos dão 

máxima importância `”Afabilidade e Carinho na Comunicação” por parte dos cuidadores e à 

“Possibilidade de decorar o seu espaço privado”. Também com uma elevada percentagem (80,0%) 

encontramos o facto de investirem nas suas reformas através de “Rendimentos Próprios”. Com igual 

valor temos a preocupação com os “Odores e Qualidade do Ar”, os “Níveis de Ruído”, a “Existência 

de Ginásio/Fisioterapia” e a “Privacidade para os Residentes”. 

Com o valor de 60,0% de preferência de critérios como Importantes e Muito Importantes, destacam-

se a ”Alienação de bens próprios”, a “Proximidade do Mar”, a “Qualidade da Paisagem”, a “Existência 

de Jardins” e a “Permissão para visitas a residentes”. 

 

 

 

 

Figura 12.56 – Análise dos resultados obtidos nas Top 40 variáveis mais valorizadas pelos respondentes Americanos que 

consideram passar a reforma no estrangeiro. 
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12.2.3.6 Análise de resultados de Holandeses que pretendem passar a reforma fora do seu 

país 

Os respondentes Holandeses valorizaram muito a maior parte das dimensões. Tal deve-se ao facto 

da Holanda liderar as inovações na área da Vida Sénior e estes conceitos serem conhecidos dos 

respondentes Holandeses, o que pode não acontecer com outras nacionalidades. 

Critérios como a “Qualidade da Paisagem”, os “Níveis de Ruído”, os “Odores e Qualidade do Ar”, o 

“Hospital a menos de 20 minutos”, a “Qualidade Arquitetónica”, a “Existência de Wifi / IT / Multimédia” 

e a necessidade de uma “Decoração aconchegante”, são alguns exemplos dos que obtiveram 100% 

de nível de Importância/Muita Importância.  

 

 

 

 

Figura 12.57 – Análise dos resultados obtidos nas Top 40 variáveis mais valorizadas pelos respondentes Holandeses que 

consideram passar a reforma no estrangeiro. 
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12.3 Portugueses que pretendem passar a sua reforma em Portugal, no Campo (N=238) 

12.3.1 Caracterização da amostra de portugueses que pretendem passar a reforma no campo 

(N=238) 

Este capítulo analisa os resultados dos respondentes portugueses que consideram passar a sua 

reforma em Portugal e no campo. 

 

Figura 12.58. Amostra dos Portugueses que pretendem passar a reforma em Portugal, no Campo 

 

Da amostra do universo dos respondentes com nacionalidade portuguesa, 84,9% considera viver a 

sua reforma em Portugal. 

 

Figura 12.59. Amostra dos Portugueses que pretendem passar a reforma em Portugal, no Campo 
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A moda dos respondentes portugueses que consideram viver no seu país, no campo, durante a 

reforma está entre 51-60 anos. Do mesmo modo, a faixa de rendimentos mais representativa situa-se 

entre os 3501-5000 euros. 

 

Figura 12.60. Caracterização da Amostra dos Portugueses que pretendem passar a reforma em Portugal, no Campo 

 

Para os respondentes Portugueses, que consideram passar a sua reforma em Portugal no campo, 

elegem o “Clima”, a “Gastronomia” e a “Segurança” como os principais critérios de decisão na 

escolha da localização. 

 

 

 

Figura 12.61. Análise de critérios de escolha do local para os portugueses passarem a sua reforma em Portugal 
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Dos respondentes não portugueses, com autonomia física, que consideram passar a sua reforma no 

estrangeiro, quase 2/3 (61,8%) preferem alojarem-se em Residências seniores / ERPI. 

 

 

 

Figura 12.62 – Distribuição dos respondentes por nível de autonomia 
 

 

Os respondentes desta amostra são 51,7% do género masculino e 48,2% do género feminino (Figura 

12.63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.63 – Género dos Inquiridos 
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A distribuição das faixas etárias dos respondentes situa-se entre 40 e 70 anos. A faixa etária mais 

representativa é a dos 51 a 60 anos (42,4%), seguida pela faixa dos 40 aos 50 anos (31,5%) e 51 

aos 60 anos (26,1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.64 – Distribuição das faixas etárias dos respondentes 

Para esta amostra, 63,8% dos respondentes auferem um rendimento mensal entre os 2001 e os 

5000 euros. De realçar os 23,5% referiram ter um rendimento até aos 2000 euros. Conclui-se pois 

que a grande maioria (87,4%) dos respondentes aufere até 5000 euros/mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.65 – Distribuição do rendimento mensal dos respondentes 
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Desta amostra, 89,5% dos respondentes tem formação superior, onde 45,0% dos respondentes 

possuem Licenciatura, 34,0% Mestrado (Pós-Graduação) e 10,5% Doutoramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.66 – Nível de Escolaridade dos respondentes 

 

Relativamente ao meio habitacional, 91,2% dos inquiridos mencionou que habita no meio urbano, 

enquanto os restantes 8,8% habitam no meio rural (Figura 12.67). 

 

Figura 12.67 – Meio Habitacional dos Respondentes 
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Figura 12.68 – Distribuição das profissões dos respondentes 

A distribuição das profissões dos respondentes desta amostra aponta em primeiro lugar para 

Professor(a) (14,7%), Engenheiro(a) 11,3% e Consultor(a) (8,4%). 

Cerca de 83,2% dos inquiridos referiram que se encontram fisicamente autónomos (Figura 12.69) e 

16,8% mencionaram possuir pouca autonomia. 

 

Figura 12.69 – Nível de Autonomia dos respondentes 
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Quando se questionados acerca dos critérios para viverem fora da sua residência, 21,9% dos 

inquiridos referiram o Campo, 17,7% referiram o Clima, 13,4% a Gastronomia e 13,1% a Segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12.70 – Critérios de decisão na escolha do local para passar a sua reforma? 
 

 
Da amostra, constatamos que 34,5% dos respondentes afirmaram que estão dispostos a despender 

entre 51% e 60% do seu rendimento, pelos serviços de Vida Sénior (residências assistidas para 

seniores, serviços e cuidados médicos). Apenas 10,5% referiram estar dispostos a despender mais 

de 80% do seu rendimento. 

 

Figura 12.71 – Distribuição da percentagem do rendimento dos respondentes que estes estão dispostos a gastar em serviços 

de vida sénior. 
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Cerca de 68,1% dos inquiridos referiu que, na sua reforma, preferiria residir em casa, sendo que 

31,9% afirmaram preferir residir em residências para seniores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.72 – Onde preferem os respondentes residir 
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12.3.2 Análise de resultados de portugueses que pretendem passar em Portugal, no campo 

Recordam-se as 9 dimensões da Vida Sénior que serviram de base ao questionário e cujos 

resultados obtidos por parte dos respondentes portugueses que consideram passar a sua reforma no 

seu País e no Campo. 

 

 

Figura 12.73 – Dimensões da Vida Sénior 

 

12.3.2.1 PREÇO E FINANCIAMENTO 

A pergunta “Como financia ou irá financiar a sua assistência e cuidados quando for sénior 

(residências assistidas, cuidados domiciliários, cuidados de saúde, etc.)?” (Figura 12.74) tem por 

objetivo perceber quais as necessidades dos utilizadores finais de vida sénior em termos de 

financiamento. Tal pergunta pretende inferir sobre a necessidade e expectativas dos utilizadores face 

ao sistema público, privado e recursos próprios. 

Os respondentes Portugueses que pretendem passar a sua reforma em Portugal e no campo, 

consideram o “sistema publico”, a par dos “Rendimentos próprios”, os principais eixos de 

financiamento dos serviços de vida sénior (residências assistidas, cuidados domiciliários, cuidados 

de saúde, etc.), onde 48,7% destes considerou Importante ou Muito importante estas opções. Segue-

se a utilização de “seguros privados”, valorizado em 45,5% e a “alienação de bens próprios” com 

apenas 32,4% dos respondentes a considerarem Importante ou Muito importante esta opção.  
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Figura 12.74 – Como financia ou irá financiar a sua assistência e cuidados quando for sénior? 

 

Podemos verificar que 68% (figura 12.75) dos respondentes valorizam como Importante ou Muito 

importante a “Existência de serviços de cuidados assistidos e de saúde disponibilizados pelo Estado 

aos Idosos”. Segure-se a “Existência de ajuda social personalizada”, facultada pelo Estado, ajustada 

às necessidades de cada indivíduo, permitindo ao indivíduo escolher as opções de assistência e 

cuidados de saúde (públicas e privadas) da sua preferência, consoante o seu orçamento, onde 

61,3% valorizam igualmente como Importante ou Muito Importante. A “Existência de seguros 

privados complementares à oferta do Estado”, em termos de cuidados assistidos e de saúde para a 

população idosa, só é tida como Importante ou Muito importante por 46,6% dos respondentes. 

 

Figura 12.75 - Relativamente ao Preço e Opções de Financiamento, como valoriza as diferentes formas de financiamento 

disponibilizadas para a Vida Sénior 
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12.3.2.2 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DAS RESIDÊNCIAS PARA IDOSOS 

Relativamente ao equipamento e infraestruturas ligadas às comunidades seniores, em termos de 

Qualidade Ambiental (Figura 12.76), os respondentes elegeram os “Níveis de Ruído” como o fator 

mais valorizado (72,7% considerou Importante ou Muito Importante). Também 66,4% referiu que os 

“Odores e a Qualidade do Ar” eram igualmente Importantes ou Muito Importantes. A “Qualidade da 

Paisagem” igualmente valorizada pelos respondentes (65,7%). 

 

Figura 12.76 - Qualidade Ambiental 

 

Quanto à Localização e Acessibilidades (Figura 12.77), constatamos que 57,5% dos inquiridos 

consideram o critério “Hospital a menos de 20 minutos” como Importante ou Muito Importante, 

enquanto 55,0% mencionou que “Proximidade do Mar” e 64,0% o “Espaço Rural” como critérios 

igualmente Importante ou Muito Importantes. 

57,5% dos inquiridos consideram o critério “Hospital a menos de 20 minutos” como Importante/Muito 

Importante, enquanto 55,0% mencionou a integração da comunidade sénior no “espaço rural, ou com 

vista para a serra ou campo” igualmente importante, ex-equo com a “Proximidade a rios ou 

barragens, ou com vista para o rio ou albufeira “. 

 

Figura 12.77 - Localização e Acessibilidades 
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Quando analisados os critérios que os respondentes mais valorizam relativamente à Dimensão 

Edifícios e Equipamentos (figura 12.78), verificamos que a “Existência de diversas tipologias de 

quartos e apartamentos para uso individual ou partilhado (ex.: Quarto, Suite, T1 e T2) ” é o mais 

valorizado (65,9% dos inquiridos acham Importante ou Muito Importante), seguido pela “Existência de 

Wifi / IT / Multimédia” (61,3% acham importante ou muito importante), 58% valorizam com importante 

ou muito importante a “Qualidade arquitetónica percebida (ex.: espaços amplos, funcionais e luz 

natural) ” das comunidades seniores. A “Existência de Centro Médico (consultório, cuidados 

enfermagem) ” é valorizada por pouco mais de metade dos respondentes (58,0%). 

 

 

Figura 12.78 - Edifícios e Equipamentos 

 

Relativamente aos espaços exteriores (figura 12.79), verificamos que a “Existência de Jardins 

exteriores e áreas envolventes de qualidade e integradas na comunidade” é o critério mais valorizado 

(68,2% dos inquiridos valoriza como importante ou muito importante), seguido pela “Decoração 

aconchegante e elegante” (53,8%) e a “Existência de áreas para socialização dos residentes e da 

comunidade exterior” (53,3%). A “Existência de hortas Comunitárias e animais da quinta” foi 

valorizado por metade dos respondentes (50,4%). 
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Figura 12.79 - Espaços Exteriores e Decoração 

 

12.3.2.3 ATIVIDADES E PROGRAMAS DE SOCIALIZAÇÃO 

Quando analisada a dimensão relacionada com as Atividades e Programas de Socialização, 

observamos que os respondentes valorizam bastante a “Permissão para familiares e amigos 

visitarem os residentes e ficarem hospedados na instituição” (68,1% acha importante e muito 

importante). Segue-se a “Existência de espaços informais de convívio e socialização” (ex.: sala de 

leitura, bar, teatro, clubes,...) (58,0%). Curiosamente, a “Abertura da comunidade ao exterior no dia-

a-dia” (ex.: restaurantes, atividades culturais,...), é valorizada por apenas cerca de metade dos 

respondentes (53,4%). 

 

 

Figura 12.80 - Atividades e Programas de Socialização 
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12.3.2.4 PRIVACIDADE 

Relativamente à dimensão “Privacidade” (figura 12.81), a “Privacidade para os residentes” é 

valorizada, por 59,6% dos respondentes (onde apenas 19,3% considera muito importante). O aspeto 

“Anonimato e Proteção de Dados” dos residentes é valorizado por 57,6% dos respondentes. 

 

 

Figura 12.81 – Privacidade 

 

 

12.3.2.5 FILOSOFIA “LIKE HOME” 

Esta dimensão “LIKE HOME” (COMO EM CASA) mede, para os respondentes o valor que o conceito 

tem numa comunidade sénior, i.e., quão parecido (à vontade) com as suas casas é a comunidade 

sénior, num ambiente livre, intimo e aconchegante. 

A “Existência de espaços para preparar as próprias refeições” (figura 12.82) é a variável mais 

valorizada, 65,5% dos respondentes consideram este critério Importante ou muito Importante. Segue-

se a “Possibilidade de subcontratar serviços utilitários” como Wifi, tv por cabo, serviços individuais, 

etc., com 55,0% dos respondentes a considerarem igualmente como sendo um fator Importante ou 

Muito Importante. 

 

Figura 12.82 - Filosofia Like Home 
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12.3.2.6 FILOSOFIA “LIFE STYLE” 

Esta dimensão “LIFE STYLE” tem por objetivo perceber como é valorizado o respeito e incentivo pelo 

estilo de vida dos residentes em cada comunidade sénior. 

De acordo com os respondentes desta amostra (figura 12.83), 63,9% dos respondentes afirmou que 

a “Flexibilidade de horários, e opção de tomar as refeições no Quarto/Apartamento às horas 

pretendidas” é Importante ou Muito Importante. Segue-se a “Existência de atividades customizadas e 

adaptadas ao estilo de vida de cada um dos residentes” (ex.: viagens, concertos, eventos 

culturais,...) valorizado por 61,8% dos inquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.83 - Filosofia Life Style 

 

 

12.3.2.7 SERVIÇOS PRESTADOS 

Esta dimensão refere-se à oferta dos serviços prestados pelas comunidades seniores aos residentes. 

Os resultados obtidos revelam que a “Existência de vários níveis de cuidados de saúde de acordo 

com as necessidades dos residentes, na mesma estrutura residencial ou noutra adjacente (ex.: vida 

independente, vida assistida, unidade de demências, recuperação e cuidados continuados,..) ” é o 

critério mais valorizado (69,1% dos respondentes mencionou que é “Importante” ou “Muito 

Importante”).  

Da mesma forma, a “Existência de programas especializados na área da saúde (ex.: programas de 

rejuvenescimento, Parkinson, politraumatizados, diabetes,...) ” é considerado como Importante ou 

Muito importante por 65,6% dos respondentes (figura 12.84). 
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Figura 12.84 - Serviços Prestados 

 

 

12.3.2.8 PESSOAL ASSISTENTE E CUIDADORES 

Esta dimensão refere-se às carateristicas do pessoal assistente e cuidadores da comunidade sénior. 

Observamos que 70,2% dos respondentes consideraram Importante ou Muito Importante a 

“Afabilidade e o Carinho na Comunicação com os utentes” por parte dos cuidadores, ex-equo com a 

“opção de cuidados pessoais” onde 70,6% dos respondentes consideraram igualmente Importante e 

Muito Importante. 

 

Figura 12.85 - Pessoal Assistente e Cuidadores 

 

 



 

PARTE II – ESTUDO DE MERCADO 

 

 327 

12.3.2.9 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Esta Dimensão refere-se à valorização da Inovação e Tecnologia disponíveis na Oferta de Vida 

Sénior acessível à comunidade de utilizadores. 

A “Existência de tecnologia inovadora para o envelhecimento ativo” é o critério mais valorizado nesta 

dimensão, sendo que 68,5% acha Importante ou Muito Importante este critério. Da mesma forma, a 

“Existência de parcerias com hospitais ou clínicas médicas especialistas em práticas de recuperação 

e tratamento inovadoras” foi valorizada como Importante ou Muito Importante por 65,9% dos 

respondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.86 - Inovação e Tecnologia 
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12.3.3 Análise de resultados de portugueses que pretendem passar a reforma em Portugal, no 

campo 

Este ponto, análisa os resultados obtidos para as 64 variáveis que integram as 9 dimensões do 

questionário para a amostra de portuguese que consideram passar a sua reforma em portugal, no 

campo. 

A análise da valorização das diversas variáveis pelos respondentes, tem por base a percentagem 

destes que  consideraram “Importante” ou “Muito Importante” cada variável.  

Observamos um máximo de 72,7% para a o “Nível de Ruido” - Dimensão Equipamento e Infra-

estruturas – Qualidade Ambiental, e um minimo de 29,4% para “Próximidade de Campos de Golf”. 

A valorização média das diversas variáveis é de 55,6%. 

 

 

 

Figura 12.87 – Distribuição das 64 variáveis valorizadas como “Importante ou “Muito importante” pelos respondentes 

 

Dos critérios relacionados com as diversas variáveis integradas nas nove Dimensões em análise 

verificamos que o “Nível de Ruído” é a mais valorizada (72,7% dos respondentes considera 

importante ou muito importante), seguido de “Afabilidade e carinho na comunicação com os utentes” 

e “Opção de cuidadores pessoais”, ambos com 70,6%. De sublinhar ainda a importância atribuída à 

“existência de unidades para demências” em comunidades seniores (70,2%). 
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O retrato do potencial “cliente português” tem idade compreendida entre os 51 e os 60 anos (42,4%), 

é autónomo (83,2%), tem um rendimento médio mensal entre 2001 e 3500 euros (36,1%), estando 

disposto a investir na sua reforma entre 61 e 80% do seu rendimento mensal (34,5%). 

 

 

Figura 12.88 – Distribuição da faixa etária e do nível de autonomia dos respondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.89 - Distribuição por rendimento mensal dos respondentes  e Distribuição da percentagem do rendimento que os 

respondentes estão dispostos a pagar pelos serviços de vida sénior 

 



 

PARTE II – ESTUDO DE MERCADO 

 

 330 

12.4 Conclusões 

Este estudo de mercado teve por base um questionário com 85 perguntas, de escolha múltipla e 

abertas, disponibilizado online ao utilizador final (incluindo os potenciais), obtendo-se 1161 respostas 

de indivíduos entre os 40 e 70 anos de 15 nacionalidades diferentes. 

O objetivo último deste questionário, é perceber quais as necessidades e preferências do público-

alvo, atual e futuro utilizador de serviços de Vida Sénior, de modo a poder aferir o potencial do Alto 

Alentejo como destino de excelência para seniores e sustentar a definição da sua Proposta de Valor. 

Dado o desiderato da CIMAA de inverter a erosão demográfica e o desemprego continuado na 

região, e percebendo a evolução da economia nacional dos últimos 10 anos e em particular no Alto 

Alentejo, este estudo de mercado focou-se no potencial de exportação de serviços de Vida Sénior 

(onde se inclui a economia social), endereçando a sua análise a dois grupos: 

1. Indivíduos de nacionalidade não portuguesa que consideram passar a sua reforma fora do seu 

país. 

2. Indivíduos de nacionalidade portuguesa, que consideram passar a sua reforma em Portugal e no 

campo. 

Da sobreposição de resultados obtidos pelos dois grupos alvo (ver figura 12.90), constatamos que 

em regra, o grupo de portugueses não valoriza tanto as diversas variáveis escrutinadas como o 

grupo de estrangeiros. Tal deve-se no nosso entender, ao maior desenvolvimento e sofisticação da 

oferta internacional, nomeadamente dos gandes grupos operadores na área da Vida Sénior com 

especial incidência nos EUA e Europa do Norte, criando neste público um elevado nível de exigência 

conhecimento das melhores práticas que a generalidade dos portugueses desconhece, não podendo 

assim valorizar com conhecimento de causa muitas destas opções.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.90 – Comparação dos resultados do inquerido para os dois grupos alvo estrangeiros e portugueses 
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Não se pode descurar desta análise e conclusões o aspeto cultural de cada país/região. Por exemplo 

os Americanos têm por hábito a vivência dos seniores (a partir dos 55 anos) em comunidades 

seniores, começando em condomínios (Condos +55) só para seniores, passando para o conceito 

independent living, assisted living, etc, acompanhando diversos estágios de dependência. 

 

 

Figura 12.91 – Comparação dos resultados do inquerido para os dois grupos alvo estrangeiros e portugueses, TOP 20 

 

Na figura acima, são elencadas as 20 variáveis mais valorizadas (TOP 20) por cada grupo alvo 

(portugueses e estrangeiros) de onde se conclui que a “Afabilidade e carinho na comunicação com 

os utentes” por parte do pessoal assistente e cuidadores, é a variável mais valorizada pelos 

estrangeiros que consideram passar a reforma fora de Portugal (79,9% considera Importante ou 

Muito Importante). Esta mesma variável é a segunda mais valorizada pelo grupo alvo de portugueses 

(70,6%). 

Para os respondentes estrangeiros a 2ª variável mais valorizada é a “Privacidade” para os 

residentes, onde 78,5% consideram Importante ou Muito Importante. 

Em terceiro lugar, para os respondentes estrangeiros, surge, no âmbito da Qualidade Ambiental o 

“Nível de Ruido”, ou seja 73,8% destes respondentes consideram Importante ou Muito Importante 

viver numa zona tranquila com pouco ruído. 

Em quarto lugar, para estes respondentes estrangeiros, surge a “Existência de espaços para os 

residentes prepararem as próprias refeições” (73,4%), integrada na dimensão Privacidade. 

Para o grupo de portugueses que considera passar a reforma em Portugal e no campo, a variável 

que mais valorizam é o “Nível de Ruído” (72,7%), seguida da “Afabilidade e carinho na comunicação” 

prestada pelos cuidadores aos residentes (70,6%). Segue-se em 3º lugar a opção de “Existência de 

cuidados pessoais” prestado por cuidadores dedicados a um individuo 
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Em quarto lugar surge a importância da “Existência de unidades de demência” na comunidade, onde 

70,2% dos portugueses que querem passar a reforma no campo consideraram este fator Importante 

ou Muito Importante. 

As dimensões mais valorizadas pelo grupo alvo de respondentes portugueses que querem passar a 

reforma em Portugal e no campo são por ordem decrescente: a SOCIALIZAÇÃO, os 

EQUIPAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS; a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA; os SERVIÇOS 

PRESTADOS, os RECURSOS HUMANOS; a filosofia LIKE HOME, o PREÇO E FINANCIAMENTO e 

o conceito LIFESTYLE. 

Figura 12.91 – TOP 20 das variáveis mais importantes por dimensões, de acordo com os respondentes portugueses que 

querem passar a reforma em Portugal, no Campo 

 

 

Dimensão Subdimensão Variável Valorização Média 

Socialização Socialização 
Permissão para visitas a 

residentes 
68,1% 68,1% 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 

Qualidade Ambiental Nível de Ruído 72,7% 

67,6% 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 

Espaços Exteriores Exist. Jardins bem integrados 68,5% 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 

Qualidade Ambiental Odores e Qualidade do Ar 66,4% 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 

Edifícios e Equipamentos 
Exist. Diversas Tipologias 

Quartos 
65,9% 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 

Qualidade Ambiental Qualidade da Paisagem 64,3% 

Inovação e 
Tecnologia 

Inovação e Tecnologia Exist. de tecnologia inovadora 68,5% 
 

67,2% Inovação e 
Tecnologia 

Inovação e Tecnologia 
Exist. de parcerias com 

hospitais 
65,9% 

Serviços 
Prestados 

Serviços Prestados 
Exist. de unidades de 

demência 
70,2% 

67,0% 
Serviços 

Prestados 
Serviços Prestados 

Exist. de programas 
especializados na saúde 

68,5% 

Serviços 
Prestados 

Serviços Prestados 
Exist. de opções 

médicas/enfermagem 
62,2% 

Recursos 
Humanos 

Recursos Humanos 
Afabilidade e carinho na 

comunicação 
70,6% 

66,9% 

Recursos 
Humanos 

Recursos Humanos Opção de cuidados pessoais 70,6% 

Recursos 
Humanos 

Recursos Humanos Expressar-se na sua língua 64,3% 

Recursos 
Humanos 

Recursos Humanos 
Formação elevada adequada à 

função 
62,2% 

Like Home Like Home 
Exist. Espaços para as 

próprias refeições 
65,5% 65,5% 

Preço e 
Financiamento 

Relativamente ao Preço e 
Opções de Financiamento, 

como valoriza…. 

Exist. Serv. Cuidados 
Assistidos 

68,0% 

64,7% 

Preço e 
Financiamento 

Relativamente ao Preço e 
Opções de Financiamento, 

como valoriza…. 

Exist. Ajuda Social 
Personalizada 

61,3% 

Life Style Life Style Flexibilidade de horários 63,9% 62,9% 

Life Style Life Style Exist. Atividades customizadas 61,8% 62,9% 
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As variáveis TOP 20 mais valorizadas pelos respondentes portugueses que pretendem passar a 

reforma em Portugal e no campo, têm um máximo de 72,7% referente à variável “Nível de Ruído” e 

um mínimo de 61,3%, referente a “Ajuda Social Personalizada” que se refere a uma inovação em 

termos sociais que existe no norte da Europa, nomeadamente em Inglaterra. 

Assim, a amplitude deste intervalo no TOP 20 é de 11,4%. 

As dimensões mais valorizadas pelo grupo alvo de respondentes estrangeiros que querem passar a 

reforma em Portugal e no campo são por ordem decrescente: a PRIVACIDADE, os RECURSOS 

HUMANOS, a filosofia LIKE HOME, o conceito LIFESTYLE, os SERVIÇOS PRESTADOS, a 

SOCIALIZAÇÃO, os EQUIPAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS e o PREÇO E FINANCIAMENTO. 

Figura 12.92 – TOP 20 das variáveis mais importantes por dimensões, de acordo com os respondentes Estrangeiros que 

consideram passar a reforma fora do seu país 

Dimensão Subdimensão Variável Valorização Média 

Privacidade Privacidade Privacidade para os residentes 78,5% 78,5% 

Recursos 
Humanos 

Recursos Humanos 
Afabilidade e carinho na 

comunicação 
79,9% 

72,8% 
Recursos 
Humanos 

Recursos Humanos 
Baixo nível de rotação do 

pessoal 
65,7% 

Like Home Like Home 
Exist. Espaços para as 

próprias refeições 
73,4% 

71,0% Like Home Like Home 
Possib. de decorar o seu 

espaço privado 
71,7% 

Like Home Like Home 
Possib. de subcontratar 

serviços utilitários 
67,8% 

Life Style Life Style Exist. Atividades customizadas 71,7% 

69,6% 

Life Style Life Style Flexibilidade de horários 67,4% 

Serviços 
Prestados 

Serviços Prestados 
Exist. de opções 

médicas/enfermagem 
69,1% 69,1% 

Socialização Socialização 
Permissão para visitas a 

residentes 
71,7% 

69,1% 

Socialização Socialização Exist. Espaços informais 66,5% 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 

Qualidade Ambiental Níveis de Ruído 73,8% 

68,4% 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 

Espaços Exteriores Exist. Jardins bem integrados 69,5% 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 

Edifícios e Equipamentos Exist. Restaurante 68,3% 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 

Edifícios e Equipamentos 
Exist. Diversas Tipologias 

Quartos 
68,2% 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 

Localização e Acessibilidades Hospital a menos de 20min 66,5% 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 

Edifícios e Equipamentos Bem integrado com paisagem 66,5% 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 

Edifícios e Equipamentos Qualidade Arquitetónica 66,1% 

Preço e 
Financiamento 

Relativamente ao Preço e 
Opções de Financiamento, como 

valoriza…. 

Exist. Ajuda Social 
Personalizada 

67,3% 

66,7% 

Preço e 
Financiamento 

Relativamente ao Preço e 
Opções de Financiamento, como 

valoriza…. 

Exist. Serv. Cuidados 
Assistidos 

66,1% 
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As variáveis TOP 20 mais valorizadas pelos respondentes estrangeiros que pretendem passar a 

reforma fora do seu país, têm um máximo de 79,9% referente à variável “Afabilidade e carinho na 

comunicação” e um mínimo de 65,7% referente a “Baixo nível de rotação do pessoal” que se refere 

aos cuidadores e pessoal auxiliar das comunidades seniores. 

Assim, a amplitude deste intervalo é de 14,2%. 

Perfil dos respondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios mais valorizados pelos respondentes portugueses 

No que concerne aos critérios relacionados com as diversas dimensões em análise, e avaliados 

como Importantes ou Muito Importantes, observamos o “Nível de Ruído” (72,7%), a “Afabilidade e 

Carinho na Comunicação” (70,6%) e a “Opção de Cuidados Pessoais” como os mais valorizados 

pelos respondentes portugueses. 

 

Critérios mais valorizados pelos respondentes estrangeiros 

Dos critérios relacionados com as diversas dimensões em análise verificamos que a “Afabilidade e 

Carinho na Comunicação” (79,9%), seguido de “Privacidade para os Residentes” (78,5%) e dos 

“Níveis de Ruído” (73,8%) são as mais valorizadas como Importantes ou Muito Importantes. 

Os principais mercados alvo deste estudo de mercado foram o Reino Unido, Alemanha, Espanha, 

França, Holanda e EUA, cada um com as suas especificidades. 

 

Potencial Cliente Inglês: 

Analisados os critérios que os respondentes de nacionalidade inglesa apresentam como mais 

Importantes ou Muito Importantes, destaca-se a “Afabilidade e Carinho na Comunicação” da parte 

dos cuidadores (75,4%) e com igual percentagem aparecem a “Abertura à Comunidade”  e os “Níveis 

de Ruído”. 

Também a “Privacidade para os Residentes”, a “Existência de Diversas Tipologias de Quartos”, a 

“Existência de Espaços Informais”, a “Possibilidade de Subcontratar serviços utilitários”, a 

Respondente Português 

Idade: compreendida entre os 51 e os 60 

anos (42,4%); 

Autonomia: é autónomo (83,2%),  

Rendimento: rendimento médio mensal 

entre 2001 e 3500 euros (36,1%); 

% do rendimento mensal que estão 

dispostos a dispender nas atividades 

de Vida Sénior: entre 61 e 80% do seu 

rendimento mensal (34,5%). 

Respondente Estrangeiro 

Idade: compreendida entre os 51 e os 60 

anos (39,5%),  

Autonomia: é autónomo (64,0%),  

Rendimento rendimento médio mensal 

entre 3501 e 5000 euros (31,3%),  

% do rendimento mensal que estão 

dispostos a dispender nas atividades 

de Vida Sénior: entre 51 e 60% do seu 

rendimento mensal (49,8%). 
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“Flexibilidade de Horários” e a “Existência de Unidades de Demência”, registaram um valor de 67,2% 

cada. 

Este perfil é identificado com uma oferta forte nas dimensões de Recursos Humanos, preocupados 

com uma filosofia Lifestyle, Likehome e com a qualidade dos Equipamentos e Infraestruturas e dos 

serviços prestados. 

Potencial Cliente Espanhol 

90% dos respondentes de nacionalidade espanhola afirmaram ser “Importante” ou “Muito Importante” 

a “Existência de Atividades Customizadas”, a “Alienação de bens próprios” e a “Existência de 

Serviços de Cuidados Assistidos” cada um com o mesmo valor, enquanto que 80% mencionou a 

“Afabilidade e Carinho na Comunicação”, a “Existência de Restaurante”,  “Existência de Biblioteca”, 

“Privacidade dos Residentes” e “Existência de espaços para confecionar as próprias refeições”, 

“Existência de programas.especializados na saúde” e a “Existência de diversas tipologias de 

quartos”. 

Este cliente dá assim valor às dimensões dos Recursos Humanos, Opções de Financiamento, 

Serviços Prestados, Like Home e Life Style. 

Potencial Cliente Alemão 

Relativamente ao “Cliente” alemão, a “Possibilidade de decorar o seu espaço privado”é o critério 

mais valorizado (90,0%), seguido por outros critérios com 80,0%, como a localização em “Centros 

Urbanos” mas também no “Espaço Rural”, diversos aspetos relacionados com os equipamentos e 

infraestruturas para seniores em que são especialmente valorizados os seguintes aspetos: 

“Qualidade Arquitetónica”, “Boa integração na paisagem”, “Existência de Restaurante”, “Existência de 

Jardins bem cuidados”, “Privacidade para os residentes”, “Possibilidade de trazer animais”, 

“Existência.de espaços para as próprias refeições”, “Existência de opções médicas/enfermagem” e 

“Existência de programas especializados na saúde”. 

Tal configura uma procura potencial alicerçada numa oferta Like Home, valorizando a Localização e 

Acessibilidades, a qualidade dos Edifícios e Equipamentos, dotados de Espaços exteriores cuidados, 

com Privacidade, filosofia Like Home e qualidade e diversidade de Serviços Prestados. 

Potencial Cliente Francês 

O potencial “Cliente” francês dá bastante importância à “Permissão para familiares e amigos 

visitarem os residentes e ficarem hospedados na instituição” é a variável mais valorizada, onde 

89,7% dos respondentes franceses a consideram Importante ou Muito Importante. Segue-se a 

importância dos cuidadores se “expressarem na língua do residente”, da existência de “Hospital a 

menos de 20 minutos” e da “Existência de espaços para as próprias refeições”. 

Assim a procura francesa terá como alicerces mais importantes, as dimensões Socialização, 

Recursos Humanos, Localização e Acessibilidades e filosofia Like Home. 

Potencial Cliente Americano 

O potencial “Cliente” Americano, atribui uma valorização máxima (100%) à “Possibilidade de decorar 

o seu espaço privado” e à “Afabilidade e carinho na comunicação com os residentes”, Segue-se com 

80% a inexistência de“Odores e boa Qualidade do Ar”, baixos “Níveis de Ruído” e “Proximidade a 

zonas de comércio”, a equipamentos e infraestruturas “Bem integrados na paisagem”, a “Existência 

de Ginásio/Fisioterapia”,a“Existência. de Wifi / IT / Multimédia”, a “Existência. de Sala de Estar 

privada para receber familiares e amigos”, a “Privacidade para os residentes”, o “Anonimato e 



 

PARTE II – ESTUDO DE MERCADO 

 

 336 

proteção de dados”, a “Possibilidade de subcontratar serviços utilitários” e o “Baixo nível de rotação 

do pessoal” 

Assim, o potencial cliente americano configura uma oferta alicerçada nas dimensões Like Home, 

Recursos Humanos, Privacidade e Edificios e Infra-estruturas de qualidade e bem equipados. 

Potencial Cliente Holandês 

O potencial “Cliente” Holandês” tem como base uma procura muito exigente, tendo atribuido uma 

valorização máxima (100%) a diversas variáveis: “Qualidade da Paisagem”, “Odores e Qualidade do 

Ar”, “Níveis de Ruído”, “Espaço Rural”, “Proximidade a rios ou barragens, ou com vista para o rio ou 

albufeira”, “Hospital a menos de 20 minutos”, “Qualidade Arquitetónica” dos equipamentos, “Edifício 

bem integrado na paisagem”, “Existência de Wifi / IT / Multimédia”, “Existência de Espaços Exteriores 

cuidados”, “Decoração aconchegante”, “Existência de Espaços informais para socialização”, 

“Permissão para visitas e alojamento de familiares a residentes”, “Privacidade para os residentes”, 

“Possibilidade de decorar o seu espaço privado”, “Possibilidade de subcontratar serviços utilitários”, 

“Existência de espaços para preparar as próprias refeições”, “Agrupamento dos residentes na 

instituição de acordo com o seu estilo de vida”, “Existência de espaços distintos com ambientes 

adequados a diversos estilos de vida”, “Existência de atividades. Customizadas”, “Flexibilidade de 

horários”, “Existência de opções médicas/enfermagem”, “Formação elevada adequada à função”, 

“Baixo nível de rotação do pessoal”, e “Afabilidade e carinho na comunicação”. 

Assim, o perfil Holandês apresenta a mais alta exigência em termos de procura das diversas 

dimensões, em muito justificada pelo facto do setor neste país liderar as melhores práticas. 

É pois uma procura alicerçada nas dimensões referentes à qualidade dos Equipamentos e 

Infraestruturas”, à “Localização e Acessibilidades”, aos Serviços Prestados, e aos conceitos 

LikeHome e Lifestyle. 

Este estudo de mercado caracteriza assim vários perfis de potencial procura, de públicos de 

diferentes nacionalidades, mas com forte convergência em termos de valorização da oferta. 
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13. Oferta Atual de produtos e serviços da Economia Social, com 

foco na população sénior, Turismo Sénior e de Saúde no Alto 

Alentejo 

A análise da oferta da Vida Sénior no Alto Alentejo, designadamente da economia social, população 

sénior, complementada com o Turismo Sénior e de Saúde é vista no âmbito da cadeia de valor do 

setor. (Figura 13.1) 

Assim a oferta é analisada no âmbito das atividades de Financiamento, Desenvolvimento, construção 

e gestão de infraestruturas, Operação (Vida Independente, Vida Assistida, Unidades de Memória, 

Cuidados Continuados e Reabilitação), Marketing e Comercialização e I&D e Serviços de Suporte. 

Complementadas pela oferta do Turismo Sénior e de Saúde. 

 

 

Figura 13.1 – Exposição da oferta do Setor de Vida Sénior no Alto Alentejo ao longo da Cadeia de Valor 

 

Relativamente ao elo “Financiamento”, observa-se que não existe no Alto Alentejo financiamento 

especializado para comunidades seniores, nomeadamente fundos imobiliários de investimento como 

nos EUA (ex.: REIT) que dinamizam e dão liquidez a um mercado florescente de vida sénior. Existem 

bancos comerciais e fundos europeus estruturais, com aplicações específicas dos respetivos 

regulamentos, são aplicados de acordo com a lógica publica, muito ligada ao motor Segurança 

Social. 

O elo “Desenvolvimento, Construção e Gestão de infraestruturas” também não está especializado 

para este setor, sobretudo no Alto Alentejo, onde a oferta não tem escala, nem é orientada para um 

público fora da região ou internacional, com uma matriz de design, construção e gestão de 

infraestruturas”próprias do setor de Vida Sénior, desenvolvida geralmente por grandes Grupos. 
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É na “Operação” que existe alguma oferta especializada, dominada pela oferta das entidades da 

economia social, iPSS, Misericórdias, Fundações e alguns operadores do segundo setor que 

contribuem para a oferta da Vida Sénior da região. 

 

 

Figura 13.2 – Abrangência da Oferta de Vida Sénior, e contribuição das atividades da economia social e 2º setor, 

complementada pelo Turismo Sénior e de Saúde 

 

Economia Social para a população Sénior 

Num olhar integrado do setor da Vida Sénior no Alto Alentejo, verifica-se uma forte presença de 

operadores do 3º setor (Economia Social) em termos de oferta na Vida Assistida e Serviços de Vida 

Independente. 

A análise da oferta deve ser integrada com as atividades do setor de Vida Sénior dos mercados 

líderes como os EUA e Norte Europa, divididos em 4 segmentos: Vida Independente (Independent 

Living), Vida Assistida (Assisted Living), Unidades de Memória (Memory Care), Cuidados 

Continuados e Reabilitação (Nursing Homes). 

A oferta da Economia Social para a Vida Sénior, é liderada equipamentos e serviços de Vida 

Assistida (ERPIs), de Vida Independente (AD, ADI, CD e CC), estando presentes em todos os 15 

concelhos da região. Insere-se ainda nesta oferta, embora de forma partilhada com o setor da saúde 

as unidades de Cuidados Continuados (UMD, ULD, Manutenção e Reabilitação). 

Por outro lado, não existem unidades de memória, nomeadamente para o tratamento de qualidade 

de seniores com demência. 

Em termos de oferta, podemos ainda considerar a Rede de Cuidados Continuados como oferta de 

reabilitação pós cirúrgica, não tendo no entanto uma dimensão turística, nacional ou internacional, 

estando dimensionada para servir as populações locais.  
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Turismo Sénior 

Segundo o Turismo de Portugal, o turismo no Alto Alentejo tem uma oferta consubstanciada apenas 

no produto circuitos turísticos, estando em desenvolvimento o turismo natureza e náutico, a 

gastronomia e vinho posiciona-se como um produto complementar. 

O Turismo sénior, enquanto subproduto não está desenvolvido no Alto Alentejo, pelo menos com 

notoriedade quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. 

No entanto o Turismo do Alentejo, ERT, tem dinamizado a promoção da atual proposta de valor do 

turismo do Alentejo. No seu site http://www.visitalentejo.pt/pt/roteiros/ destaca-se este produto 

“Circuitos Turísticos”, onde o roteiro “Seniores Ativos” está posicionado como plataforma para todo o 

Alentejo, com descrição de opções de “Roteiro”. 

Assim, a Oferta encontra-se distribuída em diferentes tipologias de equipamentos turísticos: Hotel 

Rural 5*; Pousada de Charme; Pousada Histórica – Design; Hotel 4*; Hotel Rural 4*; Hotel 3*; Hotel 

Rural 3*; Apartamentos Turísticos 3*; Aldeamento Turístico 3*; Agroturismo; Alojamento Local; Casa 

de Campo; Turismo de Habitação; Turismo Rural; Hotel 2*; Pensão Residencial; Parque de 

Campismo e Parque de Campismo Rural. 

A oferta de turismo no Alto Alentejo tem uma capacidade total de 3686 camas (sem contar com os 

parques de campismo), das quais 348 camas (9,4%) têm uma categoria de 5* (ou equivalente), 604 

camas de categoria 4* (16,4%), 945 camas com categoria 3* (25,6%) e 1789 camas (48,5%) para as 

restantes categorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.3 – Distribuição da Oferta de Alojamentos no Alto Alentejo por tipologia dos equipamentos 
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Turismo de Saúde 

Segundo o Turismo de Portugal, o turismo no Alentejo tem uma oferta consubstanciada no produto 

“Circuitos Turísticos”, estando em desenvolvimento os produtos “Turismo Natureza” e “Turismo 

Náutico”, em que a “Gastronomia e Vinho” e o “Sol e Mar” se posicionam como produtos 

complementares. O “Turismo Residencial” é tido pelo Turismo de Portugal como produto emergente. 

O produto “Turismo de Saúde”, não tem expressão no Alentejo, e por inerência no Alto Alentejo, 

sendo que o Turismo de Portugal não preconiza nenhuma estratégia para este produto no Alentejo. 

Quando falamos de Turismo de Saúde, ou Turismo Médico, importa perceber a diferença deste com 

o Turismo de “Bem-Estar”: 

Turismo de Saúde ou turismo médico, é definido como sendo o “processo onde as pessoas que 

vivem numa determinada região, viajam para fora dessa região para receberem tratamento médico, 

ex.: cuidados dentários, cuidados cirúrgicos, de qualidade maior ou igual ao que poderia receber no 

seu país, mais ou igual acesso, e/ou a um preço mais competitivo”. 

Sendo que “ quando as pessoas viajam para diferentes países com a intensão de receber tratamento 

médico, este pode ser alargado à oferta de todos os serviços médicos. No entanto os serviços mais 

comuns incluem tratamento dentário, cirurgia cosmética, cirurgia eletiva, e tratamento de fertilidade. 

Na definição de fronteiras, o “turismo de bem-estar” envolve um espectro mais alargado que o do 

turismo de saúde. Como o nome sugere, o turismo de bem-estar (Wellness tourism), é mais 

orientado para a prevenção e promoção da saúde, por oposição a turismo médico ou de saúde tem 

um maior ênfase no tratamento médico para resolver determinada doença ou maleita. 

Turismo de bem-estar – O Turismo de “bem-estar”, pressupõe viajar para obter “bem-estar”. Este 

turismo é praticado por pessoas saudáveis que viajam para outra região (dentro do mesmo país) ou 

para outro país, com o objetivo de melhorar a condição de saúde do corpo, mente e espírito. Esta 

forma de turismo pode assumir várias formas: cruzeiros de bem-estar, SPA, Retiro espiritual, Hotel 

para turismo de bem-estar, check-up de saúde. 

Em Portugal, segundo a Joint Commission International Accreditated Organizations (JCI) – entidade 

de referência internacional para a acreditação de instituições na área da saúde, existem 9 hospitais 

acreditados (um deles académico), e 10 instituições de cuidados continuados, sendo que nenhuma 

destas instituições se situa no distrito de Portalegre. 

No Alto Alentejo verificamos assim que não há exemplos de turismo de saúde ou médico, embora 

existam dois polos que se podem inserir no Turismo de ”Bem-Estar”: 

 Termas da Fadagosa de Nisa – prestam serviços termais, sem alojamento integrado; 

 Termas sulfúreas de cabeço de vide - prestam serviços termais sem alojamento 

integrado; 

 

 

 

 



 

PARTE II – ESTUDO DE MERCADO 

 

 341 

 

13.1. Oferta Atual de produtos e serviços da Economia Social para a população sénior no Alto 

Alentejo 

 

Neste ponto, identifica-se a oferta de produtos e serviços que a região do Alto Alentejo tem para 

oferecer a nível regional e a nível concelhio no âmbito do setor da Vida Sénior prestados por 

entidades da economia social (segmento população idosa) e do 2º setor (privado lucrativo). 

Neste contexto, é aqui apresentada a capacidade que cada entidade/equipamento oferece por 

concelho e para a região do Alto Alentejo: 

 ERPI – Estrutura Residencial para Idosos 

 CC – Centro de Convívio 

 CD – Centro de Dia 

 CN – Centro de Noite 

 UAI – Unidade de Apoio Integrado 

 ADI – Apoio Domiciliário Integrado 

 AD – Apoio Domiciliário 

 UMD e MANUT – Unidade de Média Duração e Manutenção 

 UMD e REAB – Unidade de Média Duração e Reabilitação 

 ULD e MANUT – Unidade de Longa Duração e Manutenção 
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Oferta Economia Social, população sénior Alter do Chão 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior em Alter do Chão compreende o alojamento e serviços 

da vida assistida, serviços para a Vida Independente e Cuidados Continuados. 

Disponibiliza nomeadamente Estruturas Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário, Centro de Dia, 

Centro de convívio e Unidades de Longa Duração e Manutenção 

 

 

Figura 13.4 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Alter do Chão 
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Existem 5 entidades (quatro da economia social e uma do 2ª setor) que operam no setor da Vida 

Sénior em Alter do Chão (figura 13.5). Estas Operam em três tipos de atividades/respostas: 

 Serviços para Vida Independente (AD, CD e CC) – 271 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 172 utentes 

 Cuidados Continuados (ULD e Manutenção) - 21 

 

 

 

Figura 13.5 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Alter do Chão 
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Oferta Economia Social, população sénior em Arronches 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior em Arronches compreende o alojamento e serviços de 

vida assistida, serviços para a Vida Independente e Cuidados Continuados e Reabilitação. 

Disponibiliza nomeadamente Estruturas Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário, Centro de Dia 

e Unidades de Longa e Média Duração e Manutenção, e Reabilitação. 

Esta Oferta encontra-se distribuída pelo concelho conforme apresentado na figura 13.6. 

 

Figura 13.6 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Arronches 
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Existem 4 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Arronches 

(figura 13.7). Estas operam em três tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD e CD) – 98 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 159 utentes 

 Cuidados Continuados (ULD, UMD, Manutenção e Reab.) - 23 

 

 

Figura 13.7 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Arronches 
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Oferta Economia Social, população sénior em Avis 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior em Avis compreende o alojamento e serviços da vida 

assistida, serviços para a Vida Independente., disponibilizando nomeadamente Estruturas 

Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Centro de convívio e Apoio Domiciliário 

Integrado. 

Esta Oferta encontra-se distribuída pelo concelho conforme apresentado na figura 13.8 

 

 

Figura 13.8 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Avis 
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Existem 7 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Avis (figura 

13.9). Estas operam em dois tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD, ADI, CD e CC) – 385 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 150 utentes 

 

 

Figura 13.9 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Avis 
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Oferta Economia Social, população sénior em Campo Maior 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior em Campo Maior compreende o alojamento e serviços 

da vida assistida e serviços para a Vida Independente. Inclui nomeadamente Estruturas Residenciais 

para Idosos, Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Centro de convívio. 

Esta oferta encontra-se distribuída pelo concelho conforme apresentado na figura 13.10. 

 

 

Figura 13.10 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Campo Maior 
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Existem 3 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Campo 

Maior (figura 13.12). Estas operam em dois tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD, CD e CC) – 139 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 68 utentes 

 

 

 

Figura 13.11 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Campo Maior 
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Oferta Economia Social, população sénior em Castelo de Vide 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior em Castelo de Vide compreende o alojamento e serviços 

da vida assistida e serviços para a Vida Independente, incluindo nomeadamente Estruturas 

Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário e Centro de Dia. Esta Oferta encontra-se distribuída 

pelo concelho conforme apresentado na figura 13.12 

 

Figura 13.12 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Castelo de Vide 
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Existem 3 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Castelo de 

Vide (figura 13.13). Estas operam em dois tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD e CD) – 132 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 230 utentes 

 

 

 

Figura 13.13 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Castelo de Vide 
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Oferta Economia Social, população sénior no Crato 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior no Crato compreende o alojamento e serviços da vida 

assistida e serviços para a Vida Independente. 

Inclui nomeadamente Estruturas Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário e Centro de Dia. 

 

Figura 13.14 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior no Crato 
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Existem 4 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior no Crato (figura 

13.15). Estas operam em dois tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD e CD) – 247 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 217 utentes 

 

 

Figura 13.15 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho do Crato 
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Oferta Economia Social, população sénior em Elvas 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior em Elvas compreende o alojamento e serviços da vida 

assistida, serviços para a Vida Independente e Cuidados Continuados. 

Inclui nomeadamente Estruturas residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário, Apoio Domiciliário 

Integrado, Centro de Dia, Centro de Convívio e Unidades de Média e Longa Duração e Manutenção. 

 

Figura 13.16 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Elvas 
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Existem 13 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Elvas 

(figura 13.17). Estas operam em dois tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD, ADI, CD e CC) – 558 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 423 utentes 

 Cuidados Continuados (ULD e Manutenção) – 423 utentes 

 

Figura 13.17 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Elvas 
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Oferta Economia Social, população sénior em Fronteira 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior em Fronteira compreende o alojamento e serviços da 

vida assistida e serviços para a Vida Independente. 

Inclui nomeadamente Estruturas Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário, Apoio Domiciliário 

Integrado, Centro de Dia e Centro de Convívio. 

 

Figura 13.18 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Fronteira 
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Existem 2 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Fronteira 

(figura 13.19). Estas operam em dois tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD, ADI, CD e CC) – 558 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 423 utentes 

 

 

 

Figura 13.19 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Fronteira 
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Oferta Economia Social, população sénior no Gavião 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior no Gavião compreende o alojamento e serviços da vida 

assistida e serviços para a Vida Independente. 

Inclui nomeadamente Estruturas Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário e Centro de Dia. 

 

 

Figura 13.20 – Posicionamento georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Gavião 
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Existem 3 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Gavião 

(figura 13.21). Estas operam em dois tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD e CD) – 270 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 221 utentes 

 

 

Figura 13.21 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Gavião 
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Oferta Economia Social, população sénior em Marvão 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior em Marvão compreende o alojamento e serviços da vida 

assistida, serviços para a Vida Independente e Cuidados Continuados. 

Inclui nomeadamente Estruturas Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário, Apoio Domiciliário 

Integrado, Centro de Dia, Centro de Convívio e Cuidados continuados. 

 

Figura 13.22 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Marvão 
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Existem 6 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Marvão 

(figura 13.23). Estas operam em três tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD e CD) – 270 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 221 utentes 

 Cuidados Continuados (UMD, ULD, Manutenção e Reabilitação) – 19 utentes 

 

 

Figura 13.23 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Marvão 
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Oferta Economia Social, população sénior em Monforte 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior em Monforte compreende o alojamento e serviços da 

vida assistida e serviços para a Vida Independente, inclundoi nomeadamente Estruturas Residenciais 

para Idosos, Apoio Domiciliário e Centro de Dia. 

 

Figura 13.24 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Monforte 
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Existem 5 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Monforte 

(figura 13.25). Estas operam em dois tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD e CD) – 163 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 100 utentes 

 

 

Figura 13.25 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Monforte 
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Oferta Economia Social, população sénior em Nisa 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior em Nisa compreende o alojamento e serviços da vida 

assistida, serviços para a Vida Independente e Cuidados Continuados. 

Inclui nomeadamente Estruturas Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário, Apoio Domiciliário 

Integrado, Centro de Dia e Centro de Convívio. 

 

Figura 13.26 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Nisa 
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Existem 6 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Nisa (figura 

13.27). Estas operam em dois tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD, ADI, CD e CC) – 499 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 255 utentes 

 

 

Figura 13.27 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Nisa 
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Oferta Economia Social, população sénior em Ponte de Sor 

A Oferta da Economia Social na Vida Sénior em Ponte de Sor compreende o alojamento e serviços 

da vida assistida, serviços para a Vida Independente e Cuidados Continuados. 

Nomeadamente Estruturas Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Centro de 

Convívio e Cuidados Continuados. 

 

Figura 13.28 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Ponte de Sor 
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Existem 11 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Ponte de 

Sor (figura 13.29). Estas operam em três tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD, CD e CC) – 370 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 555 utentes 

 Cuidados Continuados (ULD e Manutenção) – 28 utentes 

 

 

Figura 13.29 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Ponte de Sor 
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Oferta Economia Social, população sénior em Portalegre 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior em Portalegre compreende o alojamento e serviços da 

vida assistida, serviços para a Vida Independente e Cuidados Continuados. 

Inclui nomeadamente Estruturas Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Centro 

de Convívio e Cuidados Continuados. 

 

Figura 13.30 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Portalegre 
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Existem 13 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Portalegre 

(figura 13.31). Estas operam em três tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD, CD e CC) – 416 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 508 utentes 

 Cuidados Continuados (ULD e Manutenção) – 30 utentes 

 

Figura 13.31 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Portalegre 
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Oferta Economia Social, população sénior em Sousel 

A oferta da Economia Social na Vida Sénior em Sousel compreende o alojamento e serviços da vida 

assistida, serviços para a Vida Independente e Cuidados Continuados. 

Inclui nomeadamente Estruturas Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Centro 

de Convívio e Cuidados Continuados. 

 

Figura 13.32 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior em Sousel 
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Existem 4 entidades (todas da economia social) que operam no setor da Vida Sénior em Portalegre 

(figura 13.31). Estas operam em dois tipos de atividades: 

 Serviços para Vida Independente (AD, CD e CC) – 156 utentes 

 Alojamento e Serviços para Vida Assistida (ERPI) – 263 utentes 

 

 

Figura 13.33 – Oferta e capacidade instalada por entidade no concelho de Sousel 
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Oferta Economia Social, população sénior para a região do Alto Alentejo 

A Oferta da Economia Social, Integrada com a oferta de Vida Sénior Internacional, (figura 13.43) 

identifica 4 níveis de âmbito dos Operadores: 

1. Vida Independente – Independent Living, é um conceito que se caracteriza por uma oferta 

que compreende Alojamento (Apartamentos/Suites) integradas numa comunidade só para 

seniores com um conjunto de serviços de suporte (médicos e não médicos). No Alto Alentejo, 

este conceito não está explorado na sua plenitude, não tendo sido encontrada nenhuma 

oferta compatível com este conceito, embora, existam serviços para cuidados e suporte a 

pessoas em estágio de vida independente, que vivem na sua própria casa fora da 

comunidade sénior.  

Os serviços de cuidados ao domicílio (Home Care), na oferta de Vida Sénior do Alto Alentejo, 

contemplam os Serviços de Apoio Domiciliário e Apoio Domiciliário Integrado. 

Adicionalmente existem serviços de suporte e animação dos seniores durante o dia, que são 

oferecidos pelo Centro de Dia e Centro de Convívio. 

2. Vida Assistida – Assisted Living, é o conceito onde os seniores vivem em comunidades 

seniores com alojamento permanente (diversas tipologias T2/T1/T0 ou quarto) onde são 

prestados serviços de acordo com o seu nível de dependência para efetuar as tarefas de 

vida diária. A atual oferta compatível com este conceito são as Estruturas Residenciais para 

idosos (ERPI). 

3. Cuidados Continuados – Nursing Home, ou enfermarias, que conforme o tempo de 

recuperação dos seus utentes, até 30 dias (Unidade de Curta Duração), 30-90 dias 

(Unidades de Média Duração) e mais de 90 dias, (Unidades de Longa Duração).       

No caso de serviços de reabilitação, vocacionados para o turismo de saúde, mais 

especificamente turismo médico, não existe oferta especializada adequada (por ex.: 

substituição da anca, substituição do joelho). 

4. Unidades de Memória – Memory Care, é uma estrutura especializada de apoio a pessoas 

com demência. Este tipo de estruturas são vocacionadas para a integração de pessoas com 

vários níveis de demência, alojadas em apartamentos ou quartos conforme a oferta, com a 

máxima dignidade (ex.: Demência Villa). Este tipo de equipamentos específicos para a 

Demência, não existem na oferta do Alto Alentejo. Sendo uma das principais lacunas do 

setor de Vida Sénior na região 

No total, em todo o Distrito de Portalegre, existe uma Oferta para a Vida Sénior protagonizada por 

entidades da Economia Social e 2º Setor, que proporcionam uma capacidade instalada para 2.505 

utentes em Apoio Domiciliário, 1.396 em Centro de Dia, 526 em Centro de Convívio, 51 em Apoio 

Domiciliário Integrado, 3184 em Estruturas residenciais para Idosos e 141 em unidades de Cuidados 

continuados (Unidades de Longa Duração e Manutenção e Unidades de Média Duração e 

Reabilitação). 
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Figura 13.34 – Oferta da Economia Social alinhada com a oferta internacional do setor de Vida Sénior por concelho 

 

A oferta de Vida Independente e Vida Assistida encontra-se distribuída por toda a região do Alto 

Alentejo, existindo em todos os concelhos (ver figura 13.35).  

No entanto os chamados cuidados continuados existem em apenas 6 concelhos como valências 

diferentes: 

 Alter do Chão – ULD e Manutenção; 

 Arronches – ULD e Manutenção e UMD e Reabilitação; 

 Elvas – ULD e Manutenção; 

 Marvão - Unidade de Longa Duração e Manutenção e Unidade de Média Duração e 

Reabilitação; 

 Ponte de Sor – Unidade de Longa Duração e Manutenção; 

 Portalegre – Unidade de Longa Duração e Manutenção; 
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Figura 13.35 – Distribuição georreferenciada da Oferta da Vida Sénior no Alto Alentejo 
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A Oferta da Economia Social para a Vida Sénior no Alto Alentejo (figura 13.36), tem algumas 

lacunas, face à oferta nacional e internacional mais sofisticada da Vida Sénior, nomeadamente o 

desenvolvimento de comunidades sénior para Vida Independente, sem oferta de alojamento para 

comunidades seniores de Vida Independente.  

Por outro lado, os serviços médicos de reabilitação (nursing homes) não estão vocacionados para a 

recuperação especializada de cirurgias originadas por turismo médico, como acontece noutros 

países (Turquia, México, Costa rica e Singapura). 

As unidades de memória não existem na oferta do Alto Alentejo. 

 

 

Figura 13.36 – Oferta da Economia Social alinhada com a oferta internacional do setor de Vida Sénior no Alto Alentejo 

 

Verificamos assim que a oferta de Vida Sénior no Alto Alentejo está distribuída pela maior parte dos 

concelhos, sendo maioritariamente prestada por operadores da economia social. 

Elvas e Marvão são concelhos que oferecem todas as valências proporcionadas no Alto Alentejo: 

ERPI, AD, CD, CC, ADI e RCC (ULD e MANUT.). 

Alter do Chão e Marvão são também concelhos que oferecem todas as valências mas numa escala 

mais pequena. 

Todos os concelhos do Alto Alentejo têm Estruturas Residenciais para Idosos, Apoio Domiciliário e 

Centro de Dia. (figura 13.37). 

No entanto, o Apoio Domiciliário Integrado (inclui a componente da Saúde) e Unidades de Longa 

Duração e Manutenção e Unidades de Média Duração e Reabilitação só existem em alguns 

concelhos. Sendo que Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Gavião e Monforte não têm nenhuma 

oferta nesta área. 
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Figura 13.37 – Distribuição da Oferta de Vida Sénior no Alto Alentejo por Concelho vs Oferta da Economia Social alinhada 

com a oferta internacional do setor de Vida Sénior no Alto Alentejo 
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13.2. Oferta Atual de Produtos e Serviços do Turismo Sénior no Alto Alentejo 

O Turismo sénior, por definição é o turismo destinado ao segmento de pessoas seniores, geralmente 

com mais de 60 anos (dependendo dos países e cultura). Este produto vive de um marketing e 

publicidade própria endereçada a mercados alvo nacionais e internacionais, através de canais 

especificos.  

No Alto Alentejo não existe oferta especifica para o Turismo Sénior apesar da dinamização por parte 

do Turismo do Alentejo, ERT, de roteiros para este público como por ex.: “Seniores Ativos”, o facto é 

que é incipiente a oferta deste subproduto, não sendo inclusivamente mencionado no PENT 2013-

2015 para a região do Alentejo e Ribatejo. 

Assim, abordaremos neste ponto a análise da Oferta Turistica existente em cada concelho da Região 

do Alto Alentejo, compreendendo a sua descrição ao nível de tipologia de empreendimentos 

turísticos e respetivas capacidades. É ainda caraterizado o Turismo de Bem-Estar associado ao 

termalismo, uma vez que não existe na região Turismo de Saúde. 

Para tal, importa definir conceitos das diferentes tipologias de empreendimentos e atividades 

turisticas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimentos Hoteleiros – “São estabelecimentos hoteleiros os 

empreendimentos turísticos destinados a proporcionar serviços de alojamento 

e outros serviços acessórios ou de apoio, com ou sem fornecimento de 

refeições, e vocacionados a uma locação diária. Existem três grupos de 

estabelecimentos hoteleiros com as seguintes categorias: Hotéis, Hotéis-

Apartamentos e Pousadas.” 

 

Aldeamentos Turísticos – “São aldeamentos turísticos os empreendimentos 

turísticos constituídos por um conjunto de instalações funcionalmente 

interdependentes com expressão arquitetónica coerente, situadas em espaços 

com continuidade territorial, com vias de circulação interna que permitam o 

trânsito de veículos de emergência, ainda que atravessados por estradas e 

caminhos municipais já existentes, linhas de água e faixas de terreno afetas a 

funções de proteção e conservação de recursos naturais, destinados a 

proporcionar alojamento e serviços complementares de apoio a turistas.” 

 

Apartamentos Turísticos – “São apartamentos turísticos os 

empreendimentos turísticos constituídos por um conjunto coerente de 

unidades de alojamento, do tipo apartamento, entendendo-se estas como 

parte de um edifício à qual se acede através de espaços comuns, 

nomeadamente átrio, corredor, galeria ou patamar de escada, que se destinem 

a proporcionar alojamento e outros serviços complementares e de apoio a 

turistas.” 

 

Conjuntos Turísticos (resorts) – “São conjuntos turísticos (resorts) os 

empreendimentos constituídos por núcleos de instalações funcionalmente 

interdependentes, situados em espaços com continuidade territorial, ainda que 

atravessados por estradas e caminhos municipais já existentes, linhas de água 

e faixas de terreno afetas a funções de proteção e conservação de recursos 

naturais, destinados a proporcionar alojamento e serviços complementares de 

apoio a turistas, sujeitos a uma administração comum de serviços partilhados 

e de equipamentos de utilização comum, que integrem pelo menos dois 

empreendimentos turísticos, sendo obrigatoriamente um deles um 

estabelecimento hoteleiro.” 
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Empreendimento de Turismo de Habitação – “São empreendimentos de turismo 

de habitação os estabelecimentos de natureza familiar instalados em imóveis 

antigos particulares que, pelo seu valor arquitetónico, histórico ou artístico, sejam 

representativos de uma determinada época, nomeadamente palácios e solares, 

podendo localizar –se em espaços rurais ou urbanos.” 

 

Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural – “São empreendimentos de 

turismo no espaço rural (Casas de Campo, Agro-Turismo e Hotéis Rurais) os 

estabelecimentos que se destinam a prestar, em espaços rurais, serviços de 

alojamento a turistas, preservando, recuperando e valorizando o património 

arquitetónico, histórico, natural e paisagístico dos respetivos locais e regiões onde 

se situam, através da reconstrução, reabilitação ou ampliação de construções 

existentes, de modo a ser assegurada a sua integração na envolvente.” 

 

Parques de Campismo de Caravanismo – São parques de campismo e de 

caravanismo os empreendimentos instalados em terrenos devidamente delimitados 

e dotados de estruturas destinadas a permitir a instalação de tendas, reboques, 

caravanas ou autocaravanas e demais material e equipamento necessários à 

prática do campismo e do caravanismo, podendo ser públicos ou privativos, 

consoante se destinem ao público em geral ou apenas aos associados  

ou beneficiários das respetivas entidades proprietárias ou exploradoras.” 
 

 

Animação Turística – é uma atividade desenvolvida por empresas nas áreas 

lúdicas, recreativas, desportivas ou culturais destinadas predominantemente a 

turistas. Incluindo as atividades acessórias como organização de campos de férias, 

congressos, eventos e similares; visitas a museus, monumentos históricos e outros 

locais de interesse turístico. 

 

Animação Marítimo-Turística – são atividades de animação turística recorrendo à 

utilização de embarcações, por ex: passeios marítimo-turísticos; pesca turística; 

aluguer de embarcações com e sem tripulação; aluguer ou utilização de motas de 

água e de pequenas embarcações dispensadas de registo; serviços de táxi fluvial 

ou marítimo serviços de natureza marítimo-turística prestados mediante a utilização 

de embarcações atracadas ou fundeadas e sem meios de propulsão próprios ou 

selados; outros serviços tais como reboque de equipamentos recreativos (bananas, 

pára-quedas, esqui aquático). 

 

Roteiros Turísticos – “É um documento com descrição pormenorizada de um 

plano de viagem, onde o cliente (turista) tem a noção dos locais a serem visitados, 

principais horários pré-estabelecidos, serviços inclusos e o tipo de equipamento 

utilizado durante todo o percurso da viagem”. (Fonte de pesquisa: Material didático 

da professora Franciane Maria Ramos Dias) 

Fonte: Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos, Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Março, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 

15/2014, de 23 de Janeiro e pela Declaração de Retificação nº 19/2014, de 24 de Março 
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Oferta Turismo em Alter do Chão  

A Oferta do Turismo em Alter do Chão compreende 3 tipologias de equipamentos turísticos, Hotel, 

Turismo espaço Rural e Alojamento Local. 

 

 

Figura 13.38 – Distribuição georreferenciada da Oferta de Turismo em Alter do Chão 
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O Concelho conta com 11 estruturas para alojamento turístico, com 130 camas
212

 de capacidade 

instalada.  

 

Figura 13.39 – Oferta do Turismo em Alter do Chão. 

 

A oferta em Alter do Chão representa cerca de 3,4% do total do Distrito. Mais de metade do 

Alojamento centra-se em equipamentos Hoteleiros (inclui Hotel Rural) de 3* (51,5%). Segue-se os de 

4* (23,1%), Alojamento Local (16,2%) e por último outros equipamentos de Turismo em Espaço Rural 

(9,2%). 

 

Figura 13.40 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade 

Não existe nenhum produto específico do turismo sénior no Concelho. 

                                                      

212
 Dos 11 equipamentos disponíveis, só 7 têm informação disponível referente à sua capacidade (camas). Esta informação foi 

disponibilizada pela base de dados do Turismo do Alentejo, ERT,CIMAA, pesquisa e análise é HQN. 



 

PARTE II – ESTUDO DE MERCADO 

 

 381 

Oferta Turismo em Arronches 

A Oferta do Turismo em Arronches centra-se no Turismo em espaço Rural. 

 

Figura 13.41 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo em Arronches 
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Arronches conta com 4 estruturas para alojamento turístico, com 64 camas
213

 de capacidade 

instalada.  

 

 

Figura 13.42 – Oferta do Turismo em Arronches. 

 

A oferta em Arronches representa cerca de 1,7% do total do Distrito. A totalidade do Alojamento 

refere-se a Turismo em Espaço Rural, onde o Hotel Rural de 3* representa 90,6% de toda a oferta. 

Segue-se outras tipologias de Turismo em Espaço Rural que oferecem 9,4% de toda a capacidade 

do concelho. 

 

 

 

Figura 13.43 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade 

Não existe nenhum produto específico do turismo sénior no Concelho. 

                                                      

213
 Dos 4 equipamentos disponíveis, só 3 têm informação disponível referente à sua capacidade (camas). Esta informação foi 

disponibilizada pela base de dados do Turismo do Alentejo, ERT,CIMAA, pesquisa e análise é HQN. 
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Oferta Turismo em Avis 

A Oferta do Turismo em Avis tem 4 tipologias de equipamentos, Hotel, Turismo em Espaço Rural, 

Alojamento Local e Parque de Campismo. 

 

Figura 13.44 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo em Avis 
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Avis conta com 4 estruturas para alojamento turístico, com 252 camas
214

 de capacidade instalada. 

Não existe nenhum produto específico para o turismo sénior, com um marketing próprio. 

 

Figura 13.45 – Oferta do Turismo em Avis 

 

A oferta em Avis representa cerca de 6,7% do total do Distrito. Mais de metade do Alojamento 

centra-se em equipamentos de Turismo em Espaço Rural (56 %). Seguem-se os hoteis de 4* 

(23,8%), e os Alojamentos Locais (20,2%). 

 

 

 

 

 

Figura 13.36 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade 

 

 

 

Figura 13.46 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade 

 

                                                      

214
 A capacidade do Parque de campismo não está aqui introduzida. Algumas casas de campo são estimadas com base na 

tipologia dos quartos (camas). Esta informação foi disponibilizada pela base de dados do Turismo do Alentejo, ERT,CIMAA, 

pesquisa e análise é HQN. 
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Oferta Turismo em Campo Maior 

A Oferta do Turismo em Campo Maior compreende 4 tipologias de equipamentos turísticos: Hotel, 

Turismo em Espaço Rural, Alojamento Local e Parque de Campismo. 

 

Figura 13.47 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo em Campo Maior 
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Campo Maior conta com 8 estruturas para alojamento turístico, com 80 camas
215

 de capacidade 

instalada. Não existe nenhum produto específico para o turismo sénior, com um Marketing Próprio. 

 

Figura 13.48 – Oferta do Turismo em Campo Maior 

 

A oferta em Campo Maior representa cerca de 2,1% do total do Distrito. Mais de metade do 

Alojamento centra-se em equipamentos Hoteleiros de 3* (60,0%). Seguem-se os Equipamentos de 

Turismo em Espaço Rural (30,0%) e Alojamento Local (10%). 

 

 

Figura 13.49 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade 

Não existe nenhum produto específico do turismo sénior no Concelho. 

 

                                                      

215
 A capacidade dos Parques de campismo não está aqui introduzida. Uma casa de campo e Hospedaria não têm informação 

disponivel. Esta informação foi disponibilizada pela base de dados do Turismo do Alentejo, ERT,CIMAA, pesquisa e análise é 

HQN. 
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Oferta Turismo em Castelo de Vide 

A Oferta do Turismo em Castelo de Vide compreende 3 tipologias, Hotel, Alojamento Local e Turismo 

em Espaço Rural. 

 

Figura 13.50 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo em Castelo de Vide 



 

PARTE II – ESTUDO DE MERCADO 

 

 388 

Castelo de Vide conta com 20 estruturas para alojamento turístico, com 655 camas
216

 de capacidade 

instalada. Não existe nenhum produto específico para o turismo sénior, com um marketing próprio. 

 

Figura 13.51 – Oferta do Turismo em Castelo de Vide 

A oferta de Castelo de Vide representa cerca de 17,1% do total do Distrito. A oferta está dividida por 

equipamentos hoteleiros de 3* e 2*, que juntos representam mais de metade (61,1%). Segue-se o 

Turismo em Espaço Rural (17,5%), Turismo de Habitação (14,8%), Alojamento Local (12,7%) e 

Pensões/Residenciais (12,6%). 

 

Figura 13.52 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade 

Não existe nenhum produto específico do turismo sénior no Concelho. 

                                                      

216
 A capacidade do Parque de campismo não está aqui introduzida. A Vila Maria, Alojamento Local não tem informação 

disponivel. Esta informação foi disponibilizada pela base de dados do Turismo do Alentejo, ERT,CIMAA, pesquisa e análise é 

HQN. 
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Oferta Turismo no Crato 

A Oferta do Turismo no Crato compreende 2 tipologias de equipamentos turísticos, Hotel e Turismo 

em Espaço Rural. 

 

Figura 13.53 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo no Crato 
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Crato conta com 5 estruturas para alojamento turístico, com 94 camas de capacidade instalada. Não 

existe nenhum produto específico para o turismo sénior, com um Marketing Próprio. 

 

 

Figura 13.53 – Oferta do Turismo no Crato 

 

A oferta do Crato representa cerca de 2,5% do total do Distrito. No entanto esta oferta é 

representada em mais de metade por equipamentos de categoria 5* ou equivalente. Segue-se o 

Turismo de Habitação (40,4%) e o Turismo em Espaço Rural (8,5%). 

 

 

Figura 13.54 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade 
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Oferta Turismo em Elvas 

A Oferta do Turismo em Elvas compreende 6 tipologias de equipamentos turísticos: Hotel, Pensão, 

Turismo em Espaço Rural, Estalagem, Alojamento Local e Parque de Campismo. 

 

Figura 13.55 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo em Elvas 
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Elvas conta com 23 estruturas para alojamento turístico, com 790 camas
217

 de capacidade instalada. 

Não existe nenhum produto específico para o turismo sénior, com um marketing próprio. 

 

Figura 13.56 – Oferta do Turismo em Elvas 

 

A oferta de Elvas representa 20,9% do total do Distrito. Esta oferta é representada maioritariamente 

por equipamentos hoteleiros de 3* (43,2%) seguida por equipamentos hoteleiros de 4* (29,5%).  

 

Figura 13.57 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade  

                                                      

217
 A capacidade do Parque de campismo não está aqui introduzida. Existem 3 equipamentos sem informação disponível (nd). 

A Casa do Poeta, residencial Carrascal - Quinta das Águias não tem informação disponivel. Esta informação foi disponibilizada 

pela base de dados do Turismo do Alentejo, ERT,CIMAA, pesquisa e análise é HQN. 
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Oferta Turismo em Fronteira 

A Oferta do Turismo em Fronteira compreende 3 tipologias de equipamentos turísticos: Hotel, 

Pensão e Alojamento Local. A estes equipamentos junta-se as termas de Cabeço de Vide, 

equipamento de Turismo de Saúde. 

 

Figura 13.58 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo em Fronteira 
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Fronteira conta com 10 estruturas para alojamento turístico, com 170 camas
218

 de capacidade 

instalada. Não existe nenhum produto específico para o turismo sénior, com um marketing próprio. 

 

Figura 13.59 – Oferta do Turismo em Fronteira 

 

A oferta de Fronteira representa 4,5% do total do Distrito. Esta oferta é representada 

maioritariamente por equipamentos hoteleiros de 4* (61,2%) seguida por equipamentos de Turismo 

em Espaço Rural 4* (23,5%).  

 

 

Figura 13.60 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade 

 

 

                                                      

218
 Existem 2 equipamentos sem informação disponível (nd). A Pensão residencial termas da Sulfuria e Casa de Hospedes 

Centraldo Poeta, residencial Carrascal - Quinta das Águias não tem informação disponivel. Esta informação foi disponibilizada 

pela base de dados do Turismo do Alentejo, ERT,CIMAA, pesquisa e análise é HQN. 
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Oferta Turismo no Gavião 

A Oferta do Turismo no Gavião compreende 3 tipologias: Alojamento Local, Turismo em Espaço 

Rural e Turismo de Natureza. 

 

Figura 13.61 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo em Gavião 
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O Gavião conta com 6 estruturas para alojamento turístico, com 43 camas
219

 de capacidade 

instalada. Não existe nenhum produto específico para o turismo sénior, com um Marketing Próprio. 

 

 

Figura 13.62 – Oferta do Turismo em Gavião 

 

A oferta no Gavião representa apenas 1,1% do total do Distrito. Não existem no Concelho 

equipamentos Hoteleiros. Predominando o Turismo de Habitação 65,1%). Alojamento Local (18,6%) 

e Turismo em Espaço Rural (16,3%). 

 

 

 

Figura 13.63 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade 

 

                                                      

219
 Existem 2 equipamentos sem informação disponível (nd). A Pensão S. João e a estrutura do INATEL não tem informação 

disponivel. Esta informação foi disponibilizada pela base de dados do Turismo do Alentejo, ERT,CIMAA, pesquisa e análise é 

HQN. 
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Oferta Turismo em Marvão 

A Oferta do Turismo em Marvão compreende 5 tipologias: Hotel, Turismo em Espaço Rural, 

Alojamento Local, Turismo Natureza e Parque de Campismo. 

 

Figura 13.64 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo em Marvão 
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Marvão conta com 41 estruturas para alojamento turístico, com 372 camas
220

 de capacidade 

instalada. Não existe nenhum produto específico para o turismo sénior, com um Marketing Próprio. 

 

Figura 13.65 – Oferta do Turismo em Marvão 

A oferta em Marvão representa 12,2% do total do Distrito. O Turismo e Espaço Rural representa mais 

de metade da capacidade instalada (57,0%). A oferta de 5* e 4* contabilizam 19,2% da oferta, 

seguidos por equipamentos hoteleiros 3* que representam 12,2% e por fim o Alojamento Local 

(11,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.66 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade 

                                                      

220
 Existem 13 equipamentos sem informação disponível (nd). Esta informação foi disponibilizada pela base de dados do 

Turismo do Alentejo, ERT,CIMAA, pesquisa e análise é HQN. 
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Oferta Turismo em Monforte 

A Oferta do Turismo em Monforte compreende 3 tipologias: Turismo em Espaço Rural e Alojamento 

Turístico. 

 

Figura 13.67 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo em Monforte 

Monforte 6 estruturas para alojamento turístico, com 127 camas de capacidade instalada. Não existe 

nenhum produto específico para o turismo sénior, com um Marketing Próprio. 
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Figura 13.68 – Oferta do Turismo em Monforte 

 

A oferta em Monforte representa 3,4% do total do Distrito. Os equipamentos hoteleiros de 3* 

representam a maior parte da oferta (55,9%), sendo que 26,8% é assegurado por equipamentos de 

5* (incluindo Hotel Rural). O restante da oferta refere-se a outros equipamentos de Turismo em 

Espaço Rural (17,3%). 

 

 

 

Figura 13.69 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade  
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Oferta Turismo em Nisa 

A Oferta do Turismo em Nisa compreende 3 tipologias: Hotel, Turismo em Espaço Rural e Pensão. 

Conta ainda com uma Estância Termal, sem alojamento., das Termas da Fadagosa 

 

Figura 13.70 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo em Nisa 
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Nisa conta com 6 estruturas para alojamento turístico, com 191 camas de capacidade instalada. Não 

existe nenhum produto específico para o turismo sénior, com um Marketing Próprio. 

 

 

Figura 13.71 – Oferta do Turismo em Nisa 

 

A oferta em Nisa representa 5,1% do total do Distrito. Os equipamentos hoteleiros de 4* representam 

a maior parte da oferta (62,8%), seguido por pensões e Residenciais que representam 17,8%. 

 

 

 

Figura 13.72 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade  
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Oferta Turismo em Ponte de Sor 

A Oferta do Turismo em Ponte de Sor compreende 4 tipologias: Hotel, Turismo em Espaço Rural, 

Pensão e Parque de Campismo. 

 

Figura 13.73 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo em Ponte de Sor 
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Ponte de Sor conta com 11 estruturas para alojamento turístico, com 389 camas de capacidade 

instalada. Não existe nenhum produto específico para o turismo sénior, com um Marketing Próprio. 

 

 

Figura 13.74 – Oferta do Turismo em Ponte de Sor 

 

A oferta turística em Ponte de Sor representa 10,3% do total do Distrito. Os equipamentos hoteleiros 

de 5* representam a maior parte da oferta (52,4%), seguido por Hotel 2* (21,1%) e Turismo em 

Espaço Rural (13,4%). 

 

 

Figura 13.75 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade  
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Oferta Turismo em Portalegre 

A Oferta do Turismo em Portalegre compreende 5 tipologias: Hotel, Pensão, Turismo em Espaço 

Rural, Pousada da Juventude e Parque de Campismo. 

 

Figura 13.76 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Turismo em Portalegre 
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Portalegre conta com 18 estruturas para alojamento turístico, com 273 camas de capacidade 

instalada. Não existe nenhum produto específico para o turismo sénior, com um Marketing Próprio. 

 

 

Figura 13.77 – Oferta do Turismo em Portalegre 

 

A oferta turística em Portalegre representa 7,2% do total do Distrito. A maioria da oferta turística 

reside em equipamentos de Turismo em Espaço Rural (45,4%), seguido pelo Alojamento Local 

(23,1%). Os equipamentos Hoteleiros 4* representam apenas 11,4% da oferta. 

 

Figura 13.78 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade  
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Oferta Turismo em Sousel 

A Oferta do Turismo em Sousel compreende 2 tipologias de equipamentos turísticos: Turismo em 

Espaço Rural e Alojamento Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.79 – Distribuição da Oferta georreferenciada de Sousel 

 

Sousel tem 6 estruturas para alojamento turístico, com 64 camas de capacidade instalada. Não 

existe nenhum produto específico para o turismo sénior, com um Marketing Próprio. 
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Figura 13.80 – Oferta do Turismo em Sousel 

\ 

A oferta turística em Sousel representa apenas 1,7% do total do Distrito. A maioria da oferta turística 

reside em equipamentos de Turismo em Espaço Rural (48,4%), seguida pelo Turismo de Habitação 

(31,3%) e Alojamento Local (20,3%). Não existe qualquer equipamento hoteleiro no concelho. 

 

 

Figura 13.81 – Oferta do Turismo, distribuição da capacidade  
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Oferta do Turismo para a região do Alto Alentejo 

Da análise anterior podemos concluir que a Oferta do Turismo nos 15 concelhos do Alto Alentejo 

compreende 22 tipologias de equipamentos turísticos: 

1. Hotel 5* 

2. Hotel Rural 5* 

3. Pousada de Charme 

4. Pousada Histórica - Design 

5. Hotel 4* 

6. Hotel Rural 4* 

7. Hotel 3* 

8. Hotel Rural 3* 

9. Hotel 2* 

10. Pensão 

11. Residencial 

12. Estalagem 

13. Hospedaria 

14. Apartamentos Turísticos 3* 

15. Aldeamento Turístico 3* 

16. Agroturismo 

17. Alojamento Local 

18. Casa de Campo 

19. Turismo de Habitação 

20. Turismo Rural 

21. Parque de Campismo 

22. Parque de Campismo Rural 

 

A totalidade desta oferta representa uma capacidade instalada de 3774 camas (excluindo os parques 

de campismo). Desta 348 camas (9,2%) referem-se a equipamentos de H5* ou equivalente (Hotel 5*, 

Hotel Rural 5* e Pousadas). Os equipamentos Hoteleiros turísticos de 4* ou equivalente (Hotel 4* e 

Hotel Rural 4*) oferecem 604 camas (16,0%).  

A oferta de equipamentos Hoteleiros de 3* ou equivalente (Hotel 3* e Hotel Rural 3) compreende 906 

camas (24,0%). 
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O Turismo em Espaço Rural, Agro turismo, Turismo Rural e casas de campo (não estão incluídos os 

equipamentos hoteleiros Rurais) compreende a maior fatia da oferta em toda a região 996 camas 

(26,4%). 

 

Figura 13.82 – Oferta do Turismo por tipologia em cada concelho do Alto Alentejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.83 – Distribuição da oferta dos Equipamentos Turísticos por concelho 
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A oferta turística de equipamentos hoteleiros ou equivalentes de categoria 5* está disponível apenas 

em 4 concelhos: Ponde de Sor, Monforte, Marvão e Crato. 

A oferta de equipamentos turísticos de 4* ou equivalente existe em Alter do Chão, Avis, Elvas, 

Fronteira, Marvão, Nisa e Portalegre. 

Por outro lado, Arronches, Campo Maior, Castelo de Vide, Gavião e Sousel não têm qualquer oferta 

de 5* ou 4* ou equivalente.  

 

 

Figura 13.84 – Distribuição da oferta Georreferenciada dos Equipamentos Turísticos por concelho 
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13.3. Oferta Atual de produtos e serviços do Turismo de Saúde  no Alto Alentejo 

 
Como acima explicado, o produto “Turismo de saúde”, ou Turismo Médico, não tem expressão no 

Alentejo, e por inerência no Alto Alentejo.  

Um outro produto complementar ao turismo de saúde é o turismo de “bem-estar”, e este sim encontra 

no Alto Alentejo duas principais âncoras, as Termas da Fadagosa em Nisa e as Termas da Sulfúrea 

em Cabeço de Vida, Fronteira. 

 

Oferta do Turismo de Saúde para a região do Alto Alentejo 

A Oferta de Turismo de Saúde vertente bem estar tem atualmente âncora em dois concelhos, Nisa e 

Fronteira. 

Complexo termal da Fadagosa de Nisa – Este complexo tem uma oferta destinada à resolução de 

problemas músculo-esqueléticos, Respiratórios, Metabólicos e Dermatológicos. 

Esta unidade tem equipamento diverso para unidade de reabilitação física (parque HUBART, piscina 

conjunta, tanque de marcha, CSMI H NORM CSMI HUMAC NORM – DIANAMOMETRO ISSO 

CINETIQO, etc.), permitindo assim oferecer várias técnicas termais: 

 Banho de Imersão simples 

 Hidromassagem 

 Bolha de Ar 

 Subaquático 

 Duche Circular; 

 Duche Geral de Agulheta 

 Duche Filiforme (destinado ao tratamento de asma, bronquite, sinusite e rinite). 

 Duche Vichy 

 Irrigação Nasal 

 Aerossol 

 Nebulização 

 Hidromassagem seca 

 Jacuzzi 

 Sauna 

 Massagem Parcial Relaxante 

 Corredor de Marcha. 
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Existe igualmente dentro do complexo, um centro de internamento
221

 com 23 camas equipado com 

gabinetes médicos, gabinetes de enfermagem, refeitório, salas de estar, encontrando-se neste 

momento desativado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.85 – Imagens do complexo termal da Fadagosa em Nisa 

Existe ainda no complexo uma unidade de SPA e Bem-Estar (Sauna e banho turco) para a resposta 

complementar dos potenciais utentes dos tratamentos acima referidos e acompanhantes. 

Pelas características desta água “Sulfurosa”, a oferta encontra-se direcionada para reabilitação 

Músculo-esqueléticas, Respiratórios, Metabólicos e Dermatológicos. 

No entanto, não existe alojamento integrado na unidade, para que os clientes possam gozar dos 

tratamentos de “bem-estar” e ficarem hospedados numa boa estrutura hoteleira, embora exista uma 

unidade Hoteleira a cerca de 10Km, em Alpalhão, que funciona como suporte em termos de 

alojamento, apesar desta solução não ser a mais adequada em termo de oferta termal. 

Do ponto de vista da concorrência de mercado, este complexo não permite o turismo de saúde e de 

bem-estar, onde a concorrência, quer nacional e a internacional, tem equipamentos hoteleiros 

termais integrados que permitem o indispensável alojamento das pessoas que beneficiam dos 

tratamentos e acompanhantes. 

 

Complexo termal das termas da Sulfúrea em Cabeço de Vide 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.86 – Imagens do complexo termal da Sulfúrea em Cabeço de Vide, Fronteira 
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 Fonte: CM Nisa 
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Este complexo termal situa-se no vale da Ribeira da Vide, a cerca de um quilómetro para sueste da 

vila de Cabeço de Vide. Tem um edifício com três pisos que contemplam piscinas interiores, zonas 

de arrefecimento, ginásio, SPA, bar/cafetaria e um pátio interior descoberto.  

 

Atualmente em funcionamento, numa ala à parte, conta com um ginásio novo e também uma clinica 

de fisioterapia. 

 

Há vestígios de um antigo balneário romano encontrado acidentalmente durante uma recuperação de 

um imóvel, a estância termal de Cabeço de Vide, mais conhecida por Termas da Sulfúrea, que pode 

potenciar o complexo com óbvio valor histórico e cultural. 

 

Segundo o seu responsável
222

, brevemente, irão ter piscinas de lazer e “bem-estar”, com 

Hidromassagem, Circular, Jacto bico de pato, Hidromassagem sequencial e Bolha de Ar, assim como 

os Corredores de marcha. 

 

Na mesma zona das piscinas também será disponibilizado Massagem, Vichy e Banho turco (Água 

não termal). 

 

Está ainda contemplado em projeto, e para iniciar logo que possível um parque de Auto caravanismo 

e circuitos de passeios pedestres e passeios turísticos de diferentes graus de dificuldade. 

 

Segundo a informação disponível http://termasdasulfurea.blogspot.pt/ verifica-se que as águas 

sulfurosas de Cabeço de Vide foram utilizadas pelos romanos desde há muito, onde se verificou que 

tanto as pessoas quanto os animais que se banhavam nessas águas obtinham uma cicatrização 

mais rápida das suas feridas. 

Em temos históricos
223

, Em 1816 foram feitas análises químicas às águas e os resultados revelaram 

que continham ácido hidrosulfúrico, soda e magnésio, tendo o então Juiz de Fora de Cabeço de 

Vide, tomado a iniciativa do aproveitamento destas águas em benefício dos doentes. As 

propriedades das águas de Cabeço de Vide são amplamente reconhecidas e em 1878 são 

premiadas nas Exposições Universais de Paris e Rio de Janeiro.  

Em 1935 a Junta de Freguesia de Cabeço de Vide obtém definitivamente o alvará de Concessão 

Perpétua e faz grandes obras de melhoramento. O balneário e as acomodações circundantes vão 

crescendo e as termas são frequentadas por gente de todo o país. Em 1990 o presidente da Junta de 

Freguesia Manuel Fontainhas arrisca a perfuração a fim de aumentar o caudal. É bem-sucedido e 

aumenta o caudal para os 7.200 litros por hora, o que supera o atual consumo do balneário.  

Com um projeto da autoria do Atelier Arquitecturar, o novo balneário entrou em funcionamento em 

Maio de 2007 aumentando a quantidade de tratamentos em mais de 200%. O conjunto edificado 

possui três pisos que para além das zonas de tratamento, incluem as zonas de receção aos utentes, 

tratamentos, piscinas interiores, zonas de arrefecimento, ginásio, SPA, bar/cafetaria, um pátio interior 

descoberto, uma pérgula onde os utentes poderão desfrutar de vista sendo um lugar de repouso e 

lazer. 

                                                      

222
 Gestor das Termas de Cabeço de Vide, João Olaia 

223
 Fonte: http://termasdasulfurea.blogspot.pt/ 

http://termasdasulfurea.blogspot.pt/
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As propriedades
224

 da água das termas de cabeço de vide mostra que é sulfúrea, hipossalina e 

hiperalcalina, sódica e cálcica, oxilidrada, com um ph de 11,55. Tem elevado teor de sílica, cloretos e 

apreciável quantidade de zinco. É bacteriologicamente pura.  

A água termal de Cabeço de Vide em Fronteira tem propriedades para o tratamento de doenças do 

foro osteoarticular (reumatismo), respiratórias (asma, bronquite, sinusite, rinite e da pele (com 

potencial de recuperação musculo esquelética).225 

A Oferta compreende as seguintes técnicas termais: 

 Banho de Imersão         ● Banho de Hidromassagem 

 Banho de Bolha de Ar         ● Banho de duche subaquático 

 Duche Vidágua          ● Duche Agulheta 

 Duche Lombar          ● Vapor aos Membros 

 Bertholaix          ● Instalação 

 Aerossol          ● Irrigação Nasal 

 Massagem Local         ● Massagem Geral 

 Bocal           ● Nasal 

 Olívia           ● Máscara 

 

Não obstante o potencial destas termas, o complexo não tem alojamento integrado para os seus 

clientes e acompanhantes. 

Como alojamento mais próximo, existe a Pensão Residencial das Termas da Sulfúrea e o Hotel 

Candelária (4*), no entanto fora do complexo termal. Conta ainda com o alojamento local (formal e 

informal) que permitem aos seniores da regiões e outras que ai se desloquem ficarem hospedados. 

Tal percebe-se pelo investimento necessário para a sua reconversão e desenvolvimento de uma 

oferta moderna de alojamento e de um SPA também adequados aos requisitos de uma oferta 

nacional e internacional sofisticada e com muitas opções em regiões / países muito próximos e com 

preços muito competitivos (ex.: Turquia). 

No entanto, a existência desse alojamento inserido no próprio complexo termal é fundamental para 

posicionar estas unidades no mercado internacional. 

 

 

 

                                                      

224
 Fonte: http://termasdasulfurea.blogspot.pt/ 

225
 Fonte: http://termasdasulfurea.blogspot.pt/ 
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13.4. Conclusões 

A Oferta Integrada do Setor de Vida Sénior do Alto Alentejo inclui a oferta da Economia Social, do 

Turismo Sénior e de Saúde, verificando-se uma forte presença de operadores do 3º setor (Economia 

Social), bem como uma indefinição e baixa notoriedade do subproduto “Turismo Sénior”, tanto a nível 

nacional como internacional.  

Quanto ao produto “Turismo de Saúde”, ou médico, este é inexistente no Alto Alentejo, embora 

existam dois pontos que podem ser considerados catalisadores deste produto (Termas da Fadagosa 

em Nisa e Termas da Sulfúrea em Fronteira) que com o devido desenvolvimento podem permitir à 

região se posicionar-se com uma oferta de “Turismo de Bem-Estar”. 

 

Oferta da Economia Social no âmbito da Vida Sénior 

A Oferta Integrada de Produtos e Serviços da Economia Social, no âmbito da Vida Sénior, no Alto 

Alentejo consubstancia-se em: 

 Equipamentos e Serviços para Vida Independente (Independent Living) – Os operadores 

do Alto Alentejo que oferecem serviços neste domínio, são essencialmente do 3º setor e 

concentram a sua oferta, à população local, em quatro tipos de serviços:  

o Apoio Domiciliário (AD) eApoio Domiciliário Integrado (ADI) que envolve 

também a prestação de cuidados de saúde ao domicílio, com uma 

capacidade instaladas para 2556 utentes. 

o Centro de Dia (CD) que presta serviços de refeições e outras atividades de 

animação) e Centro de Convívio (CC), vocacionado para a animação e 

entretenimento, com capacidade instalada para 1942 utentes.  

A Oferta de Vida Independente no Alto Alentejo, não disponibiliza alojamento 

(condominios ou residências para séniores) como é prática dos mercados mais 

sofisticados nesta área, nomeadamente EUA e Europa. 

Equipamentos e Serviços para Vida Assistida (Assisted Living) – Esta oferta é onde se 

concentram mais operadores de Vida Sénior, tanto a n´vel internacional como no AA, 

sendo dominada pelas Estruturas Residenciais para Idosos (ERPIs) que oferecem 

Alojamento e diversos Serviços de Assistência a seniores, em diferentes estágios de 

autonomia e de apoio na realização de algumas Atividades de Vida Diária (AVD). As ERPI 

no AA têm uma capacidade instalada de 3220 camas. A oferta de Alojamento, no Alto 

Alentejo, restringe-se (na maior parte dos casos) ao quarto (Individual, duplo ou múltiplo), 

sem opções de tipologias diversas (ex.: Suite, T0, T1, T2) conforme proposta de valor da 

oferta internacional mais sofisticada. 

 Equipamentos e Serviços para Cuidados Continuados e Reabilitação (Nursing Homes) – 

A oferta neste domínio insere-se na Rede Nacional de Cuidados Continuados, com 

Unidades de Média Duração e Reabilitação, Unidades de Longa Duração e Manutenção, 

e Unidades de Cuidados Continuados Convalescença e Unidades de Cuidados Paliativos. 

Esta oferta tem um foco na procura da população local da região do Alto Alentejo.  

Note-se que a oferta internacional, para além da prestação destes cuidados para a 

população local, tem em muitos casos uma forte articulação com o Turismo Médico e um 



 

PARTE II – ESTUDO DE MERCADO 

 

 417 

elevado grau de especialização, como por exemplo, reabilitação dos pacientes em 

operações de substituição de joelho e anca.  

Tal oferta não qualifica o Alto Alentejo para uma procura fora da região, ao nível nacional 

e internacional. 

 

De notar que a oferta de Unidades de Memória (Memory Care), não existem no Alto Alentejo. 

 

Figura 13.87 – Capacidade instalada da oferta integrada da Vida Sénior, com base na economia social, complementada pelo 

turismo sénior e de saúde em toda a região do Alto Alentejo 

 

 

Oferta do Turismo no âmbito da Vida Sénior no Alto Alentejo. 

Como demonstrado ao longo deste documento a oferta integrada de Produtos e Serviços do Turismo 

Sénior no Alto Alentejo é incipiente e não tem a notoriedade pretendida. Isto é, o subproduto 

“Turismo Sénior” não é disponibilizado e divulgado num pacote endereçado a seniores, nacionais e 

internacionais, capazes de identificar o Alto Alentejo como um destino para este tipo de turismo 

(como por exemplo a Costa Brava o é para ingleses, alemães e holandeses). 

No entanto, tem havido um desenvolvimento consistente do Turismo no Alto Alentejo, onde a oferta 

de 5* ou equivalente corresponde já a 9,4% do total da capacidade instalada (excetuando parques de 

campismo), correspondendo a 952 camas em toda a região. 

De notar que a estrutura da oferta Turística no Alto Alentejo tem a sua maior expressão no Turismo 

em Espaço Rural, com Hotéis Rurais, 5*, 4* e 3*, Agroturismo, Turismo Rural e Casas de Campo, 

que no total contabiliza 1222 camas e representa 32,4% do total da oferta. 

Como referido, no Alto Alentejo não existe subproduto de “Turismo Sénior”, não havendo por parte 

dos operadores um foco especializado neste tipo de produto, não existindo de uma maneira geral 

uma oferta de alojamentos especialmente dirigido ou adaptado à população sénior. 

Existe no entanto, fruto da dinamização do Turismo do Alentejo, ERT, a disponibilização de roteiros 

alusivos ao produto “Seniores Ativos” que envolve uma série de sugestões de roteiros, atrações e 

atividades a realizar. 
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Figura 13.88 – Oferta integrada do Turismo – Alojamento no Alto Alentejo. 

 

Oferta do Turismo de Saúde no âmbito da Vida Sénior no Alto Alentejo 

Como já foi dito, o Turismo de Saúde ou Médico não existe no Alto Alentejo. No entanto, para um 

conceito mais alargado, que inclua o “Turismo de Bem-Estar”, a região apresenta duas estruturas 

termais que podem, com a respetiva adaptação e desenvolvimento, ser centros catalisadores deste 

tipo de turismo e até disponibilizarem os seus equipamentos e capacidade instalada para o 

desenvolvimento de turismo médico e articulação com a oferta de Vida Sénior. 

Estes dois complexos termais, Termas da Fadagosa em Nisa e Termas de Cabeço de Vide em 

Fronteira, apresentam uma oferta de tratamentos termais, sem alojamento integrado (Hotelaria 

Termal), isto é os clientes não podem ficar alojados nas instalações termais, o que limita a 

atratividade destes complexos. 

Esta oferta de Turismo de “Bem-Estar” centra-se atualmente na prestação de serviços de técnicas 

termais, essencialmente para tratamento respiratórios, dermatológicos e músculo-esqueléticos, com 

infraestruturas e facilidades muito subaproveitadas, como é o caso da unidade de internamento das 

termas de Nisa para 23 utentes que não se encontra em funcionamento. 

Assim, não é possível atualmente disponibilizar uma oferta no Turismo de Saúde e Bem-Estar na 

região. Para que esta se constitua efetivamente como um produto, é necessário que este seja 

desenhado e integrado nos roteiros nacionais e internacionais de maior procura. 



 

 

 

 Glossário 

ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA (AVD) - Atividade de Vida Diária, as Básicas e as Instrumentais 

(AIVD), dão uma medida da capacidade de vida dependente/independente do indivíduo e são 

fundamentais para poder avaliar, em qualquer momento, o seu estado. A possibilidade de realizar os 

dois tipos de AVDs reflete a capacidade de viver em segurança de forma independente, e é 

importante para determinar que tipo de cuidados necessita o sénior em cada momento. 

Bi – Billions of USD/EUR - Refere-se a mil milhões (p.ex. USD 4,5 Bi são 4,5 mil milhões de Dólares 

Norte Americanos). 

CCRC – Ou Continuing Care Retirement Communities, são complexos integrados compostos por 

equipamentos de Vida Independente (apartamentos ou condomínios), equipamentos de Vida 

Dependente (Residência Assistida) e ainda equipamentos que prestam Cuidados Continuados. Estes 

complexos permitem acompanhar as necessidades (assistência médica e não médica) dos seus 

residentes, à medida que estes entram numa idade mais avançada, acompanhando o seu 

envelhecimento com a adaptação a instalações e serviços assistenciais mais complexos em 

simultâneo. 

Continuum de Envelhecimento - O “Continuum de Envelhecimento” pressupõe que a Autonomia 

fica mais limitada à medida que a idade avança e consiste em seis fases: 1. Bom funcionamento do 

corpo, 2. Alterações celulares e moleculares, 3. Patologia/doença, 4. Limitações Funcionais, 5. 

Deterioração do corpo e 6. Restrições na execução de tarefas diárias.  

Continuum de Saúde - O “Continuum de Saúde” é um conceito fundamental para entender como, 

quando e porquê as pessoas utilizam os Cuidados Terciários, dado que os outros dois subtipos 

(Cuidados Primários e Cuidados Secundários) têm um papel relevante nesta decisão. E um conceito 

complexo e implica vários níveis de custos, integrando pontos de entrada no sistema e gerindo fluxos 

entre os diversos estádios do mesmo é fundamental para adequar a oferta à procura, garantido os 

máximos níveis de qualidade e eficiência ao nível dos Cuidados Terciários, à medida que a idade e, 

sobretudo, o grau de dependência aumentam, os custos aumentam exponencialmente, sendo 

naturalmente a área onde há mais pontos de entrada no sistema. 

Cuidadores – Ou Caregivers, são pessoas que no dia-a-dia, em contextos de Vida Sénior, ajudam 

os seniores nas suas tarefas de AVD, mobilidade, toma dos medicamentos, curativos, refeições, 

deslocações, limpeza, etc. Em alguns países, estes profissionais são muitas vezes profissionais 

certificados com certificação de Auxiliares de Enfermagem, mas noutros não têm qualquer tipo de 

reconhecimento profissional. Muitas vezes são familiares que prestam este apoio, com a ajuda de 

empregadas domésticas. Por exemplo na Holanda, se uma pessoa fica em casa a prestar cuidados a 

um familiar sénior, o estado remunera-o em 80% do seu salário habitual. 

Cuidados Primários - Os Cuidados de Saúde Primários constituem o primeiro ponto de contacto 

com os serviços que compõem o SNS, e são também denominados “Atenção Primária à Saúde” 

(APS), os Cuidados Primários são uma forma de intervenção precoce na história natural das doenças 

potencializando essa intervenção ou mesmo evitando sua necessidade. Preconizam, o “primeiro 

nível” de cuidados, isto é, são a linha da frente no primeiro contacto com a população que necessita 

de cuidados de saúde. 

Cuidados de Longa Duração (Long Term Care) – Refere-se a todos os cuidados que são 

prestados a seniores com mais de 60 anos, numa base continuada ou não, até ao fim da vida. 



 

 

   

Podem incluir Serviços Residenciais, nas suas vertentes de vida independente, vida dependente, 

cuidados especializados (p.ex. demências) ou Cuidados Continuados, ou Serviços Domiciliários. 

Cuidados Secundários - Os cuidados secundários podem ser definidos pela representação do 

conjunto de ações de prevenção, diagnóstico e tratamento realizadas a pacientes na fase aguda de 

doença, cujos episódios se caracterizam pela necessidade de intervenções especializadas, exigindo 

o recurso a meios / recursos com tecnologia diferenciada, e que procuram dar resposta a situações 

não tratadas no primeiro nível (Cuidados Primários). Habitualmente são prestados em unidades 

hospitalares, as quais dispõem de resposta em várias valências, e resultam em episódios de curta 

duração, em regime de internamento ou de ambulatório (ainda mais curtos). 

Cuidados Terciários - Os Cuidados terciários são o último nível de cuidados, para o qual há duas 

definições diferentes: 1) é o nível mais especializado do sistema de saúde, prestado num hospital por 

um especialista ou subespecialista, ou 2) sinónimo de cuidados paliativos (visando neste caso dar 

resposta a problemas decorrentes de doença incurável e prolongada) ou continuados (visando 

reduzir a dependência de doentes internados, através da sua reabilitação, da adaptação do doente 

ao seu novo estado e da sua integração no meio social onde se vai inserir). 

Demências (Memory Care) - Este conceito diz respeito a cuidados especializados em doenças do 

foro psíquico, nomeadamente demências. Demência é o termo utilizado para descrever os sintomas 

de um grupo alargado de doenças que causam um declínio progressivo no funcionamento da 

pessoa. É um termo abrangente que descreve a perda de memória, capacidade intelectual, 

raciocínio, competências sociais e alterações das reações emocionais normais. 

Envelhecimento Ativo - A Organização Mundial da Saúde define Envelhecimento Ativo como o 

processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas que envelhecem. (Cf. WHO. Active Ageing, a Policy Framework. A 

contribution of the WHO to the Second United Nations World Assembly on Ageing, Madrid, Spain, 

April, 2002). Ou seja, tornar os seniores verdadeiramente inclusivos na vida das comunidades. 

ESI - Economia Social com foco na População Sénior, A Economia Social ou economia solidária 

constitui a esfera do chamado terceiro setor, sendo o primeiro setor, o do domínio público (Estado, 

Governo, etc.), o segundo setor, o das empresas privadas e o terceiro setor – o da esfera da 

Economia Social, o associativismo, o cooperativismo e o mutualismo, como formas de organização 

da atividade social. Inclui as chamadas ONGs – Organizações Não Governamentais, as quais visam 

a melhoria da qualidade social, os projetos de cariz social e, neste caso todas as organizações 

especialmente vocacionadas para a assistência a seniores (p.ex. IPSS). 

Estrutura Triple Net (“Triple-net” Lease Structure”) – Refere-se à Estrutura Triple Net” ou 

“absolute-net”, é aquela em que o locatário assume todas as taxas inerentes ao imóvel, 

nomeadamente manutenção, reparações, taxas (como o IMI), seguros ou desembolsos de capital. 

Grau de Autonomia - O “Grau de Autonomia” determina o nível de dependência do Sénior e, 

consequentemente, a sua necessidade de serviços especializados. Quanto maior for a Dependência 

do Sénior, menor será a sua autonomia, numa relação quase diretamente proporcional.  

I&D (Investigação e Desenvolvimento) – Ou R&D (Research and Development), em geral, 

atividades conduzidas por unidades especializadas ou centros de pesquisa de empresas, 

universidades ou agências do Estado. No âmbito comercial, "Investigação e Desenvolvimento" 

refere-se a atividades de longo prazo e/ou orientadas para o futuro, relacionadas com a ciência ou 

com tecnologia, usando técnicas similares ao método científico sem que haja resultados 

predeterminados mas, com previsões gerais de algum impacto positivo e/ou benefício comercial. 



 

 

   

Like - Home – este conceito, nascido na Holanda, traduz a possibilidade dos residentes numa 

comunidade sénior (por exemplo residências assistidas) terem um espaço privado e comum como se 

estivessem em sua própria casa. Neste conceito são valorizados aspetos tais como: 1) Decoração, 2) 

Possibilidade de ter animais de estimação dentro da unidade, 3) acesso a Internet e serviços digitais, 

4) Espaços para a preparação de pequenas refeições, 5) Lavagem individual de roupas, 6) Espaço 

de armazenamento (dispensa) e 7) Existência de kitchenette no quarto, entre outros. 

Lifestyle – Conceito nascido na Holanda, o LifeStyle refere-se ao desenho de uma oferta conforme o 

estilo de vida, preferências, hábitos etc. dos residentes, isto é, as pessoas são agrupadas consoante 

a disponibilidade de quartos/casas num determinado estilo de vida, isto é, só pessoas com 

determinado estilo de vida podem viver juntas. Tal pressupões a observação e existência de 1) 

Agrupamento dos residentes na instituição tendo em atenção interesses e estilos de vida 

semelhantes, 2) Existência de Espaços distintos, 3) Disponibilização de atividades costumizadas, 4) 

Flexibilidade de Horários, 5) Opções de alimentação, 6) Opções de deslocação ao exterior, 7) 

Integração com a comunidade exterior, entre outros. 

Mi – Millions of USD/EUR - Refere-se a “milhões de” (p.ex. USD 4,5 Mi são 4,5 milhões de Dólares 

Norte Americanos). 

RIDEA (REIT Investment Diversification and Empowerment Act) – É uma Lei publicada nos EUA 

em 2007, referente aos fundos de investimento imobiliário. Esta lei veio trazer a possibilidade de os 

Healthcare REITs poderem participar na parte da Cadeia de Valor mais interessante, a Operação de 

Unidades de Vida Sénior. Até então, os REITs apenas podiam esperar Proveitos da chamada “Triple-

net” Lease Structure
””
. 

REIT – Ou Real Estate- Investment Trusts (Fundos de Investimento Imobiliário) vocacionados para o 

investimento imobiliário, neste caso especializados em saúde e Vida Sénior, detêm equipamentos e 

facilidades imobiliárias, tais com facilidades e infraestruturas de unidades de saúde, apartamentos, 

centros comerciais, etc. Para se poder ser classificado como um REIT nos EUA, o fundo tem, entre 

outros requisitos, necessariamente, de i) investir, pelo menos 75% do total dos seus ativos em 

imobiliário, ii) obter, pelo menos, 75% dos seus proveitos Brutos de rendas, juros ou venda de 

imóveis e iii) distribuir anualmente 90% do seu Rendimento sujeito a imposto aos seus acionistas. Os 

FII “REIT” têm um regime fiscal especial e pagam, geralmente, poucos ou nenhuns impostos porque 

podem deduzir à sua coleta os dividendos que pagam aos acionistas. 

Residências Assistidas - Equivalente a ERPI (Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas), 

Regulada pela Portaria n.º 67/2012, de 21 de Março A estrutura residencial destina -se à habitação 

de pessoas com 65 ou mais anos que, por razões familiares, dependência, isolamento, solidão ou 

insegurança, não podem permanecer na sua residência. A ERPI pode igualmente destinar-se a 

pessoas adultas de idade inferior a 65 anos, em situações de exceção devidamente justificadas. A 

ERPI destina -se, ainda, a proporcionar alojamento em situações pontuais, decorrentes da ausência, 

impedimento ou necessidade de descanso do cuidador. 

Sénior - Pessoa com mais de 60 anos (nalguns países a idade oficial é de 65 anos) que está prestes 

a entrar na idade da reforma e que, previsivelmente necessitará de cuidados assistenciais, sejam 

eles residenciais ou domiciliários. 

SAD - Serviços de Apoio Domiciliário, são serviços de assistência pessoal e domiciliária a pessoas 

dependentes e não dependentes que integram, normalmente, cuidados de saúde, cuidados sociais e 

assistência aos familiares. São assegurados, na maioria das vezes, por uma equipa composta por 

profissionais especializados e altamente qualificados treinados para responder às necessidades dos 

seniores que os solicitam. 



 

 

   

Unidade de Cuidados Continuados – Ou Skilled Nursing Facility / Nursing Home, é um 

estabelecimento de cuidados intermediários que fornece um tipo de atendimento residencial. É um 

local de residência para pessoas que necessitam cuidados de enfermagem contínua e têm 

dificuldade significativa em lidar com as Atividades da Vida Diária. Enfermeiros qualificados, 

auxiliares de enfermagem e meios de suporte à vida estão, geralmente, disponíveis 24 horas por dia 

nestes equipamentos. São também referenciados como centros de reabilitação, em fase pós-

operatório (por exemplo substituição do joelho, anca, etc.) 

Vida Dependente – Ou Assisted Living (AL), refere-se a um estilo de vida preconizado por um sénior 

que tem necessidade de assistência em, pelo menos, uma Atividade de Vida Diária (AVD) e não 

pode viver num apartamento ou condomínio sozinho, tendo a necessidade de ser Institucionalizado 

numa Residência Assistida, onde disporá de ajuda especializada e serviços de limpeza e 

alimentação adequados, e de toda uma panóplia de serviços complementares de lazer. 

Vida Independente – Ou Independent Living (IL), refere-se a um estilo de vida preconizado por um 

sénior (ou pré-sénior) que não tem necessidade de assistência em Atividades de Vida Diária (AVDs) 

e pode viver num apartamento ou condomínio com serviços de limpeza e alimentação, mas sem 

necessidade de ajuda especializada. No entanto, se necessitar, sabe que a ajuda especializada e os 

cuidados médicos estão disponíveis muito perto. 

Vida Sénior - Ou Senior Living, expressão anglo-saxónica que significa “Vida Sénior” numa tradução 

à letra, mas que numa aceção mais lata se pode referir a todo o setor de “Serviços, Equipamentos e 

Produtos destinados a um público sénior, i.e., pessoas com mais de 60 anos que estejam em idade 

de reforma e que necessitem ou de cuidados Residenciais ou de cuidados de assistência 

domiciliária. Este conceito inclui também as entidades da Economia Social com respostas para a 

população idosa. 
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INTRODUCTION 

Alto Alentejo is a region of Portugal a full member of EU, formed by 15 municipalities… 

With a worm climate, a rich patrimony, natural landscape, friendly people and excellent gastronomy Alto 

Alentejo is considered one of the most secure regions of Europe, with a low cost of live and good health 

and social care. 

 

Portugal is rated in 15th place of “The Best Places to Retirement” according to “FORBES Magazine” and in 

2th place in the rating of “The Telegraph”. 

 



Why Portugal? 

The Forbes  “Best places to retire” were classified according to the following criteria: 

 Climate; 

 Cost of living; 

 Health Care; 

 Security; 

 Taxes and requirements for obtaining residence visas; 

 Integration and hosting foreign. 

 

Portugal is an entrance door for the European and Portuguese speaking markets (like Brazil, Angola, Mozambique) and has 

excellent conditions to retire, offering at the moment very attractive incentives for foreigner investments and for retirees 

residence, namely:  

Personal Income Tax Exemption for Expatriate Retirees for a 10 years period 

Residence Permit for Investment (ARI) – Golden Visa (Capital transfer with a value equal to or above 1 million Euros, 

including the purchase of shares in companies; or creation of, at least, 10 job positions; or Purchase of real estate 

property with a value equal to or above 500 thousand Euros.); 

 Investment Incentives 2014- 2020: subsidy of 25 % of the investment value 

Job Creation Incentives: 37% support of labor costs for unemployed aged between 18 and 30, during the two first years 

of the contract; apx 50 % support of labor costs in R&D projects 

Fiscal Incentives for Qualified Expatriates (in high added-value activities; scientific, artistic or technical activities; upper 

management positions): flat rate for Income Tax of 20%; for a maximum period of 10 years. 
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The Challenge of Alto Alentejo… 

 

 With the ageing of the population in developed countries  the senior 

market is in continuous expansion.  

 Senior pathologies and healthy ageing is one of the most active areas 

in Innovation, Research & Development all over the world 

 Alto Alentejo region is actually in social risk, constituting the most aged 

area of the country 

 Portugal and specially  Alto Alentejo has everything to be one of the 

most attractive retreats for seniors in Europe: amazing natural 

landscapes, historic villages, good infrastructures, mild weather, 

outstanding food and qualified human resources.  

 Alto Alentejo presents some distinctive factors like thermal waters with 

potential application to seniors pathologies: musculoskeletal, 

dermatological and respiratory diseases. 

 Alto Alentejo has some inactive touristic assets that could be boosted 

with the appropriated  developers, addressing it to senior living or 

senior tourism. 

 

 

 

5 

INTRODUCTION 

Time for YOU 

HQN-9-A01-084-14-AT 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.termasdogeres.pt/tecnicas-termais/banho-bolha-de-ar.html&ei=MjdAVPSTCIvwaMq6gYgC&psig=AFQjCNE-K9sdI_Z1dBE1cNTwD3WxG70mhg&ust=1413580543466998


HQN-9-A01-084-14-AT 6 

Creating a Senior Living Community aiming excellence in Alto Alentejo 

 The Promoters involved: HQN, is a strategy consulting firm, commissioned  by CIMAA – Inter-municipal Community for Alto 

Alentejo to design a green field strategy for an international senior living community based in the region with a global 

network, aiming to serve the local community and international community as well; 

 

 This project have tree major steps:  

 To design the region strategy to foster the Senior Living community 

 To gather the best in class international partners who want to join in the network 

 To design a Social Innovation Fund for the AA region 

 

 Pretending to achieve 7 major goals: 

1. Promote conditions to the financial sustainability and quality  continuous improvement of social care institutions and 

services directed to seniors 

2. Ensure the social support to senior local citizens, specially the most needed 

3. Attract foreigner investment to the region, in Senior Living and Senior Tourism, generating economic development 

4. Attract final clients (senior residents and tourists) 

5. Attract / establish partnerships with international reference centers of innovation and knowledge in ageing and senior 

pathologies and challenges 

6. Generate employment and  establish population, inverting the actual tendency of desertification 

7. Build up an international awareness brand for “Alto Alentejo Senior Living Community ” 
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ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING COMMUNITY 

The 15 municipalities of Alto Alentejo represented by CIMAA (Inter-municipal Community of 

Alto Alentejo) are developing the Senior Living Community project, connecting social and 

health care services and infrastructures with senior and wealth tourism, in order to attract 

investment and senior people to live and/or to travel. 

This Senior Living Cluster,  pretends to include: 

  Excellency Units in the treatment of Alzheimer and other dementias 

 Excellency Unit in the treatment of Parkinson and musculoskeletal diseases in partnership with the sulfur thermal 

waters of Cabeço de Vide 

 Innovative Unit of Dermatological rejuvenation using olivoterapy, termal waters (Fadagosa – Nisa) and biotechnology 

 Independent Senior Living  

 Integrated Home Care 

 Senior living residences of higher quality 

 Nursing Home 

 Multiple Senior activities – sport, culture, nature, gastronomy and wine 

 Golf Corse of Marvão with a unique location near by a Natural Park da Serra de S.Mamede 

 Telemedicine and  application of  innovative  technologies for healthy ageing  

 Public buildings and  urbanism adapted to people with reduced mobility  

 Training programs directed to seniors 

 High skilled professionals in health and social care and in tourism and senior activities 
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In this early stage, we want to establish primary contact with the best in class targeted players 

across all over the value chain in 6 countries: USA (Florida, Boston, Washington); 

Netherlands, Denmark, UK, France and Germany 

  We look for the best-in-class players, acting across all over the value chain of senior living industry: 

 Operators of senior living communities – acting in independent living, assisted living and Skilled health care; 

 Investors / Partners – Real state Investment Trusts, pension funs, Insurance 

 R&D - knowledge and investigation centres for Dementias, Parkinson, Agencies for Active Ageing, etc.  

 Institutional organizations – Social Security affairs, Local communities associations, etc 

 

 Firstly we would like to foster face to face meetings with these players to share visions and best practices 

 

 Identify eventual interest and position to integrate this project by the players. 

 

 In addition, the players involved can position to operate, invest, or associate to this project getting premium direct contact 

with Local/Regional Portuguese Government Authorities and are invited to participate in this project. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING COMMUNITY 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

LISTA DAS VISITAS/ENTREVISTAS EFETUADAS 

 



 

# País/Estado/Cidade Data Entidade/Pessoa Objetivo Status Equipa 

1 Portugal/Lisboa 7-10-2014 Blue Mint/Presidente do 
Fundo 

Partilhar visões e motivações do Fundo de 
investimento vocacionado para o senior 
living, ao nível da visão e estratégias para o 
Senior Living em Portugal e perceber as 
motivações de investimento do fundo. 

Realizada HQN: AT; iES: AM 

2 Portugal/Estoril 17-10-2014 Rede Hope/Presidente e 
Fundador 
Especialista e operador 
Português em 
residências assistidas. 
Dono de duas unidades 
no Estoril. 

Perceber os drivers e modelo económicos de 
residências assistidas e de demências no 
segmento médio e médio Alto em Portugal. 

Realizada HQN: AT, SV 

3 Portugal/Lisboa 21-10-2014 Luz Saúde –Casas da 
Cidade  

Visitar uma referência em Portugal na área 
das Residências Seniores Assistidas e para 
Demências para a classe média Alta. 

Realizada HQN:AT,SV,BR; iES: 
AM 

4 Portugal/Carnaxide 21-10-2014 Luz Saúde – Unidade 
Casa dos Leões 

Visitar uma unidade standard de residências 
Seniores Assistidas e para Demências. 
Segmento médio. 

Realizada HQN:AT,SV,BR; iES: 
AM 

5 Portugal/Lisboa 22-10-2014 Residências do 
Montepio – Unidade da 
Expo / Diretor das 
residências 

Visitar uma referência em Portugal na área 
das residências Seniores Assistidas e para 
Demências para a classe média. Segmento 
médio 

Realizada HQN:AT,BR 

6 Portugal/Lisboa 22-10-2014 Residências do 
Montepio – Unidade da 
Parede / Diretor das 
residências 

Visitar uma referência em Portugal na área 
das residências Seniores Assistidas e para 
Demências. Segmento médio Alto. 

Realizada HQN:AT,BR 

7 Portugal/Lisboa 23-10-2014 José de Mello Saúde – 
Unidade Residencial 
para Seniores da 
Junqueira (Belém) 

Visitar uma referência em Portugal na área 
das residências Seniores Assistidas e para 
Demências. Segmento médio Alto. 

Realizada HQN:AT,BR 

8 Portugal/Lisboa 23-10-2014 José de Mello Saúde – 
Unidade Residencial 
para Seniores da 
Parede 

Visitar uma referência em Portugal na área 
das residências Seniores Assistidas e para 
Demências para a classe média Alta. 

Realizada HQN:AT,BR 

9 Portugal/Lisboa 23-10-2014 Arquiteta do José de Compreender os drivers do Negócio, Realizada HQN:AT,BR 



Mello Saúde que 
participou no projeto e 
construção das 
unidades da Junqueira e 
Parede 

modelos de financiamento e Procura de 
Seniores e Outras comunidades. 

10 EUA/Florida/Miami 27-10-2014 Miami Jewish Health 
Systems /Director of 
Hotel Services, 
Admissions 

Reunir com Diretora do complexo de 
Independent Living, Assisting Living e 
Memory Care  

Realizado HQN:AT,SV 

11 EUA/Florida/Miami 27-10-2014 “Condo 55 plus”/ Facility 
Manager 

Perceber a oferta dos condomínios para 
pessoas mais de 55 anos em Miami Beach, 
onde os idosos de todo o mundo procuram 
este tipo de oferta 

Realizado HQN:AT,SV 

12 EUA/Florida/Coral 
Gables 

28-10-2014 THE PALACE Visitar o The Palace at Coral Gables, 
expoente máximo do Luxo em Residencias  
Seniores (independent e assisted Living) 

Realizado HQN:AT,SV 

13 EUA/Florida/Miami  28-10-2014 PALM 
HEALTH/NuVista/Acioni
sta 

Reunião com acionista do Grupo PALM 
HEALTH que detém a NuVista 

Realizado HQN:AT,SV 

14 EUA/Florida/Palm 
Beach 

29-10-2014 PALM HEALTH 
/NuVista/Director do 
complex 

Reunião com o Diretor do complexo de 
Rehabiliation, Assisting Living em Wellington 
Green 

Realizado HQN:AT,SV 

15 EUA/Virginia/Alexandri
a 

31-10-2014 ALFA – Assisted Living 
Federation of 
America/CEO 

Reunir com o CEO da maior associação 
internacional da industria senior living em 
todo o mundo.  

Realizado HQN:AT,SV 

16 EUA/ District of 
Columbia/Washington  

31-10-2014 Vice President of 
Foundation of medistar 
e Presidente da NOPA- 
National Organization of 
Portuguese Americans  

Compreensão do sistema de saúde em 
Washington DC, nomeadamente sistema de 
saúde e cuidados prestados; Perceber as 
motivações da comunidade Portuguesa no 
Senior Living, Portuguesa Contacto com a 
comunidade Portuguesa de classe média 
Alta 

Realizado HQN:AT,SV 

17 EUA/ District of 
Columbia/Washington 

31-10-2014 Sunrise 5111 
Connecticut 
Avenue/Diretora 
executiva  do Centro e 
Chefe de Operações 
para DC 

Reunir com o Diretor executivo do centro e 
chefe de operações do 2º maior operador 
privado (for profit) do mundo de residências 
Assistidas, Demências e Cuidados 
Continuado (Assisted Living, Memory Care 
and Nurcing Homes) no mundo. 

Realizado HQN:AT,SV 



18 EUA/ District of 
Columbia/Washington 

31-10-2014 Jantar com arquiteto 
Americano especialista 
em Residências 
Assistidas que 
participou na equipa de 
projeto para as 
residências em Portugal 
JMS 

Conhecer os modelos e classes de 
residências americanas para o Senior Living, 
bem como drivers de mercado. 

Realizado HQN:AT,SV 

19 EUA/Massachusetts/B
oston 

3-11-2014 Senior Living 
Residences - Compass 
on the Bay/Presidente e 
Assessor 

Reunir com um dos principais players das 
residências assistidas e demências do 
estado de Massachusetts e perceber os 
drivers e evolução deste setor, bem como os 
fundamentos da policy que este Presidente 
ajudou a definir para o estado. 

Realizado HQN:AT,SV 

20 EUA/Massachusetts/C
onnecticut 

3-11-2014 PALCUS – Portuguese 
American Leadership 
Council of the United 
States/ Presidente 

Entrevistar o presidente da associação da 
principal comunidade Portuguesa nos EUA e 
perceber qual o sentimento dos mesmos 
relativamente ao regresso à sua terra natal. 

Realizado HQN:AT,SV 

21 EUA/NewYork/NewJer
ssey 

3-11-2014 Senior Advisor da 
Lusitania Consulting e 
Presidente da PJBelo 
Consulting, e Advisor do 
Board de um Hospital 
em Nova York 

Entender os drivers de procura da população 
Americana e Comunidade Portuguesa nos 
EUA ao nível da saúde e senior living. 

Realizado HQN:AT,SV 

22 EUA/Massachusetts/B
oston 

4-11-2014 Consulado Português 
em Boston/Cônsul 

Entender hábitos e Procura das Residências 
Assistidas da Comunidade Portuguesa nos 
EUA e vontade de regresso a Portugal. 
Apresentação do Projeto PVPPI do AA. 
Preparar Road Show 

Realizado HQN:AT,SV 

23 EUA/Massachusetts/B
oston 

4-11-2014 WINGATE 
HEALTHCARE/Presiden
te e Todo o Conselho de 
Administração do Grupo 

Almoço/Reunião com todo concelho de 
Administração do Grupo WINGATE 
HEALTHCARE. Apresentação do Projeto 
Alto Alentejo, partilhar a nossa visão para o 
AA e recolher a visão destes, bem como 
preparar terreno para apresentar 
oportunidades de investimento no AA.  

Realizado HQN:AT,SV 

24 Holanda/Nijmegen 
 

5-11-2014 Health Valley/Diretora 
 

Prémio Active & Healthy Ageing: 
Dinamizadora de rede de saúde  

Realizado HQN:AT,SV 



25 Holanda/Roterdão 6-11-2014 Professor da University 
of Twente MIRA Institute 
for Biomedical 
Technology and 
Technical Medicine 

Prémio Active & Healthy Ageing. Tecnologias 
e Dispositivos médicos para mobilidade para 
seniores.  

Realizado HQN:AT,SV 

26 Holanda/Roterdão 6-11-2014 Hummanitas Senior Residences  - Apartments for Life e 
Memory Care  

Realizado HQN:AT,SV 

27 Holanda/ Driebergen-
Rijsenburg 

6-11-2014 Focus Cura/Business 
Development 
Internacional 

Fabricantes e prestadores de serviços de 
Tecnologias de informação com foco na 
eficiência das estruturas seniores e ligação 
ao sistema de saude. Trabalham para o 
Sistema nacional de saúde da Holanda, 
Hospitais e Serviço de Apoio domiciliário. 
Aplicabilidade destas tecnologias no AA. 
Perceber tendências tecnológica na industria 
do senior living.  

Realizado HQN:AT,SV 

28 Holanda/Weesp 7-11-2014 Demencia Village (De 
Hogeweyk)/Facility 
Manager 

Reunir e visitar uma comunidade para a 
demência, considerada a melhor prática de 
memory care no mundo destinado a pessoas 
com demência nível 5 a 7. 

Realizado HQN:AT,SV 

29 Dinamarca/Copenhaga 10-11-2014 Fundo “densociale 
Kapitalfond”/Diretor de 
Investimento 

Perceber a estratégia e a área de atuação do 
Fundo Social e casos de sucesso. Partilhar o 
projecto do AA e ver oportunidades de 
investimento no senior living. 

Realizado HQN:AT,SV 

30 Dinamarca/Vejle 10-11-2014 Betty Sorensen Parken 
(OK-Fonden)/Facility 
Manager Sorenson Park 
/OK-Fonden President 

Referencia como Operador de residências 
Seniores, independentes, assistidas e de 
Demências (sem fins Lucrativos). Perceber o 
interesse em ser parceiro do AA para ajudar 
a montar uma oferta adequada à procura da 
Europa do Norte; Estratégia do Fundo de 
investimento em sénior living. 

Realizado HQN:AT,SV 

31 Portugal/Lisboa 14-11-2014 Reunião/Almoço com 
Professor Jubilado da 
USC School of 
Arquitecture 

Partilha da visão para o Alto Alentejo com 
um dos maiores especialistas mundiais na 
conceção de comunidades no Senior Living. 

Realizado HQN:AT,SV 

32 Reino Unido/Londres 18-11-2014 OK-Fonden/Presidente 
do Fundo 

Partilhar visão e perceber estratégia do 
Fundo Social de investimento Dinamarquês.  

Realizado HQN:AT 

33 Reino Unido/Londres 19-11-2014 Alzheimer’s Disease Perceber tendências nas demências e Realizado HQN:AT,SV 



International/Deputy 
Executive Director 

inovações nos cuidados e tratamento da 
doença, bem como desenvolvimento de 
politicas e acções a nível internacional. 

34 Reino Unido/Londres 19-11-2014 BUPA Perceber a operação da BUPA, enquanto 
prestador de serviços de saúde e seguradora 
em serviços de longa duração 

Realizado HQN:AT,SV 

35 Reino Unido/Londres 20-11-2014 Apposite 
Capital/Managing 
Director 

Partilhar visão com um importante 
Investidor na área da saúde e cuidados. 
Apresentar o projeto AA e perceber 
motivações e tendências na área da saúde 
sénior 

Realizado HQN:AT,SV;iES:AM 

36 Reino Unido/Londres 20-11-2014 Nuffield Trust/Senior 
Research Analyst 
(Especialista em Senior 
Care) 

Perceber trabalho desenvolvido pela 
Fundação na área de investigação social para 
melhorar os serviços de saúde. 
 

Realizado HQN:AT,SV;iES:AM 

37 Reino Unido/Londres 21-11-2014 Camden 
Council/Presidente 

Análise dos modelos de assistência e apoio 
nos cuidados de saúde e sociais geridos pela 
Camden Borough Council 

Realizado HQN:AT;iES:AM 

38 Reino Unido/Londres 21-11-2014 Portuguese National 
Tourist Office 

Perceber tendências e oportunidades de 
parceria no turismo sénior e de saúde 

Realizado HQN:AT,SV;iES:AM 

39 Reino Unido/Londres 21-11-2014 Sunrise Frognal Ave 
Sidcup 

Compreender as tendências na Europa do 
maior operador privado de residências 
assistidas do mundo (for profit) 

Realizado HQN:AT,SV 

40 Alemanha/Berlin 24-11-2014 Dussman Group Grupo que detém a Kursana (Residencias e 
cuidados de saúde) Thomas Voss – Diretor 
de Infraestruturas do Grupo 

Realizado HQN:AT,SV 

41 Alemanha/Berlin 25-11-2014 Kursana Domisil Berlin-
LandsBerger Tor 

Entrevista e Visita às residências Realizado HQN:AT,SV 

42 Alemanha/Munique 26-11-2014 Kursana Villa Miunchen Visita às residências e entrevista ao Diretor 
executivo da comunidade 

Realizado HQN:AT,SV 

43 França/Paris 27-11-2014 Agente do Turismo de 
Portugal em França 

Perceber as motivações do Turismo Sénior e 
de Saúde no Reino Unido 

Realizado HQN:AT,SV 

44 França/Paris 27-11-2014 Groupe SOS/Comptoir Perceber a estratégia e inovação do maior Realizado HQN:AT,SV 



de l'innovation Grupo de inserção social e do fundo de 
inovação social gerido pelo Grupo em 
França. 

45 França/Paris 28-11-2014 Aviva - Head of Media 

Relations and Corporate 
Responsibility 

 

Gestor de fundo de investimento social Realizado  HQN:AT,SV 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

DIMENSÕES QUESTINÁRIO 

 



DIMENSÕES DO QUESTIONÁRIO 

O questionário efetuado ao utilizador final potencial da Vida Sénior em Portugal e no 

Estrangeiro está estruturado em 9 dimensões, composta por várias variáveis. 

DIMENSÕES OPÇÕES 

1. PREÇO E FINANCIAMENTO 

Fonte de financiamento da Vida Sénior 

Sistema Publico 

Seguros Privados e de Saúde 

Rendimentos Próprios 

Alterações de bens próprios 

Valorização dos diversos canais de 
financiamento 

Existência Serviços de cuidados assistidos 
proporcionados pelo estado 

Existência Seguros Privados complementares aos de 
saúde para a vida sénior 

Existência de Ajuda Social personalizada, 
proporcionada pelo estado 

2. EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 

Qualidade Ambiental 
Qualidade da Paisagem e Biodiversidade 

Odores e Qualidade do Ar 

Níveis de Ruído 

Localização e Acessibilidades 

Integrados em Centros Urbanos 

Integrado em Espaço Rural 

Proximidade do Mar 

Proximidade do Rio 

Proximidade a zona de comércio 

Proximidade de Centro Hípico 

Proximidade de Campo de Golfe 

Aeroportos a menos de 1 hora 

Hospital a menos de 20 minutos 

Edifícios e Equipamentos 

Qualidade Arquitetónica 

Integração com envolvente paisagística 

Existência Ginásio/Fisioterapia 

Existência Wifi/IT/Multimédia 

Existência Piscina interior/exterior 

Existência Biblioteca 

Existência Capela 

Existência Sala de Estar 

Existência de Cabeleireiro 

Existência de Restaurante 

Existência de Centro Médico 

Existência de Centros Privados 

Existência de várias Tipologias de quartos 

Espaços exteriores 

Existência de Jardins Exteriores 

Existência de áreas para socialização 

Existência de hortas comunitárias 

Decoração e Design Decoração Aconchegante e elegante 

3. ATIVIDADES E PROGRAMAS DE SOCIALIZAÇÃO 

 

Existência de Atividades de socialização realizadas na 
instituição 

Existência de Atividades de socialização realizadas fora 
da instituição 

Abertura da comunidade ao exterior 

Existência de Espaços informais que promovam a 
socialização 

Permissão para visitas e alojamento de familiares e 



amigos 
4. PRIVACIDADE 

 
Privacidade para os residentes 

Anonimato e proteção de dados 
5. FILOSOFIA LIKE-HOME 

 

Possibilidade de decorar o seu espaço 

Possibilidade de trazer animais domésticos 

Possibilidade de subcontratar serviços 

Existência de facilidades para os utentes poderem 
preparar as próprias refeições no seu espaço privado 

6. FILOSOFIA LIFE-STYLE 

 

Agrupamento dos residentes na instituição conforme as 
suas afinidades (culturais, nível de vida e interesses) 

Existência de Espaços distintos com diversos ambientes 
temáticos alusivos a diversos estilos de vida 

Existência de atividades Customizadas adaptadas ao 
estilo de vida e preferências dos utentes 

Existência de horários flexíveis adequados ao estilo de 
vida de cada utente, nomeadamente ao acordar, deitar 
e tomada de refeições. 

7. SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Existência de diversos níveis de cuidados, conforme o 
estágio e necessidade dos utentes 

Existência Opções médicas/enfermagem 

Existência Programas especializados 

Existência Unidades de demência 

Possibilidade visitar outras comunidades de seniores na 
região e no estrangeiro. 

8. RECURSOS HUMANOS 

 

Capacidade dos cuidadores expressarem-se em várias 
linguas 

Formação elevada 

Baixo nível de rotação do pessoal 

Afabilidade e carinho na comunicação 

Opção de utilização de cuidador pessoal 

9. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Existência de Equipamento multimédia interativo 

Existência de parcerias com hospitais/centros de 
investigação inovadores. 

Utilização de Tecnologia Inovadora 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

QUESTIONÁRIO ESTUDO MERCADO 



24/04/2015 Senior Living Survey

https://docs.google.com/forms/d/1Qti5Wt77RKkibiHvoksSbr2_eHxAKG1QZZtduw0Uo/printform 1/19

Senior Living Survey
OBJETIVO E POLÍTICA  DE  PRIVACIDADE

Este questionário demora cerca de 5 minutos a responder, e deve ser feito por pessoas com 
idade entre os 40 e 75 anos. Pretendese conhecer as necessidades da população sénior 
atual e futura. A sua opinião é muito importante, pois contribuirá para o aperfeiçoamento da 
oferta do sistema de cuidados e atividades para o envelhecimento ativo. Desde já 
agradecemos a sua colaboração na resposta às questões que se apresentam.
O questionário é completamente anónimo e as informações recolhidas são rigorosamente 
confidenciais. Em nenhuma fase, será pedido ao respondente, qualquer informação pessoal, 
como o nome, morada ou outros dados que liguem o autor das respostas ao questionário. 

*Obrigatório

1. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA

1.  1.1. Género *
Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino

2.  1.2. Idade *
Marcar apenas uma oval.

 40 a 50 anos

 51 a 60 anos

 61 a 70 anos

 Mais de 70 anos

3.  1.3. Rendimento mensal *
Marcar apenas uma oval.

 Até 1000 euros

 1001 a 2000 euros

 2001 a 3500 euros

 3501 a 5000 euros

 5001 a 6500 euros

 6501 a 8000 euros

 8001 a 10000 euros

 Mais de 10000 euros
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4.  1.4. Qual o seu nível de escolaridade? *
Marcar apenas uma oval.

 Básico

 Secundário

 Licenciatura

 Mestrado / PósGraduação

 Doutoramento

5.  1.5. Em que meio habitacional é que vive? *
Marcar apenas uma oval.

 Urbano

 Rural

6.  1.6. Qual a sua profissão? *

7.  1.7. Em que país nasceu? *
Marcar apenas uma oval.

 Alemanha

 Austrália

 Áustria

 Bélgica

 Bulgária

 Canadá

 Chile

 China

 Chipre

 Croácia

 Dinamarca

 Eslováquia

 Eslovénia

 Espanha

 Estados Unidos

 Estónia

 Finlândia

 França

 Grécia

 Hungria

 Índia

 Irlanda

 Islândia
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 Israel

 Itália

 Japão

 Letónia

 Lituânia

 Luxemburgo

 Malta

 México

 Noruega

 Nova Zelândia

 Países Baixos

 Polónia

 Portugal

 Reino Unido

 República Checa

 República da Coreia

 Roménia

 Suécia

 Suíça

 Outro

8.  1.7. Outro:
 

 

 

 

 

9.  1.8. Qual a sua nacionalidade? *
Marcar apenas uma oval.

 Alemã

 Americana

 Australiana

 Austríaca

 Belga

 Búlgara

 Canadiana

 Cipriota

 Checa

 Chilena
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 Chinesa

 Croata

 Dinamarquesa

 Eslovaca

 Eslovena

 Espanhola

 Estoniana

 Finlandesa

 Francesa

 Grega

 Holandesa

 Húngara

 Indiana

 Inglesa

 Irlandesa

 Islandesa

 Israelita

 Italiana

 Japonesa

 Letã

 Lituana

 Luxemburguesa

 Maltesa

 Mexicana

 Neozelandesa

 Norueguesa

 Polaca

 Portuguesa

 Romena

 Sueca

 Suiça

 Sul Coreana

 Outra
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10.  1.8. Outra:
 

 

 

 

 

11.  1.9. Qual o seu nível de autonomia física (isto é, referese à capacidade de executar
tarefas de vida diária)? *
Marcar apenas uma oval.

 Autónomo

 Pouco Dependente

 Muito Dependente

12.  1.10. Considera viver fora do seu país durante a sua reforma? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

13.  1.10.1. Se sim, em que país(es) consideraria viver?
Marcar apenas uma oval.

 Alemanha

 Austrália

 Áustria

 Bélgica

 Bulgária

 Canadá

 Chile

 China

 Chipre

 Croácia

 Dinamarca

 Eslováquia

 Eslovénia

 Espanha

 Estados Unidos

 Estónia

 Finlândia

 França

 Grécia

 Hungria
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 Índia

 Irlanda

 Islândia

 Israel

 Itália

 Japão

 Letónia

 Lituânia

 Luxemburgo

 Malta

 México

 Noruega

 Nova Zelândia

 Países Baixos

 Polónia

 Portugal

 Reino Unido

 República Checa

 República da Coreia

 Roménia

 Suécia

 Suíça

 Outro

14.  1.10.1. Outro:
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15.  1.10.2. Quais os critérios de decisão na escolha do local para passar a sua
reforma? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Cidade

 Campo

 Aeroporto a menos de 1 hora

 Praia a menos de 30 minuros

 Contato com a natureza

 Proximidade de cuidados de saúde

 Segurança

 Clima

 Preço do imobiliário

 Impostos baixos

 População local proficiente em várias línguas

 Gastronomia

 Outro

16.  1.10.2. Outro:
 

 

 

 

 

17.  1.11. Quanto está disposto(a) a pagar pelos serviços de Senior Living (residências
assistidas para séniores, serviços e cuidados médicos), em percentagem do seu
rendimento? *
Marcar apenas uma oval.

 Até 50%

 Entre 51% e 60%

 Entre 61% e 80%

 Mais de 80%

18.  1.12. No caso de se encontrar em situação autónoma, fisicamente onde preferia
residir? *
Marcar apenas uma oval.

 Em casa

 Em residências para séniores (isto é, condomínio residencial para séniores
independentes)

2. PREÇO E FINANCIAMENTO
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19.  2.1. Como financia ou irá financiar a sua assistência e cuidados quando for sénior
(residências assistidas, cuidados domiciliários, cuidados de saúde, etc.)? *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
a) Sistema
Público (SNS,
Seg. Social,
outros)
b) Seguros
Privados de
saúde,
Assistência a
idosos e
Proteção de Vida
c) Rendimentos
próprios
(Poupanças
Privadas,
Pensões, etc...)
d) Alienação de
bens próprios
(casa, carro,
etc.)
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20.  2.2. Relativamento ao Preço e Opções de financiamento, como valoriza as
seguintes opções:
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
a) Existência de
serviços de
cuidados
assistidos e de
saúde
disponibilizados
pelo Estado aos
Idosos
b) Existência de
seguros privados
complementares
à oferta do
Estado, em
termos de
cuidados
assistidos e de
saúde para a
população idosa
c) Existência de
ajuda social
personalizada,
facultada pelo
Estado, ajustada
às necessidades
de cada
indivíduo,
permitindo ao
indivíduo
escolher as
opções de
assistência e
cuidados de
saúde (públicas
e privadas) da
sua preferência,
consoante o seu
orçamento

21.  2.2. d) Outro:
 

 

 

 

 

3. RELATIVAMENTE AOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS DAS RESIDÊNCIAS PARA IDOSOS,
COMO VALORIZA OS SEGUINTES FATORES?
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22.  3.1. Qualidade Ambiental *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
a) Qualidade da
Paisagem e
Biodiversidade
(ex: vista
agradável e bem
enquadrada)
b) Odores e
qualidade do ar
percebida
c) Níveis de
Ruído

23.  3.2. Localização e Acessibilidades *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
a) Integrado em
centros urbanos
b) Integrado em
espaço rural, ou
com vista para a
serra ou campo
c) Proximidade
do mar, ou com
vista mar
d) Proximidade a
rios ou
barragens, ou
com vista para o
rio ou albufeira
e) Proximidade a
zona de
comércio e
serviços
f) Proximidade
de Centro Hípico
g) Proximidade
de Campo de
Golfe
h) Aeroportos a
menos de 1 hora
i) Hospital a
menos de 20
minutos de
distância, para
além da
existência de
centros de saúde
de proximidade
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24.  3.2. j) Outro:
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25.  3.3. Edifícios e Equipamentos *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
a) Qualidade
arquitectónica
percebida (ex:
espaços amplos,
funcionais e luz
natural)
b) Bem integrado
com a envolvente
paisagística (ex:
vista desafogada e
em harmonia com o
resto da envolvente
c) Existência de
Ginásio/Fisioterapia
d) Existência de
Wifi / IT /
Multimedia
e) Existência de
Piscina interior /
exterior
f) Existência de
Biblioteca /
Auditório / Sala
Cinema / Teatro
g) Existência
Capela / espaço
para recolhimento
espiritual
h) Existência de
Sala de estar
privada para
receber amigos e
família
i) Existência de
Cabeleireiro /
Manicura /
Depilação
j) Existência de
Restaurante / Bar
l) Existência de
Centro Médico
(consultório,
cuidados
enfermagem)
m) Existência de
espaços privados
comuns de
dimensões
generosas
n) Existência de
diversas tipologias
de quartos e
apartamentos para
uso individual ou
partilhado (ex:
Quarto, Suite, T1 e
T2)
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26.  3.3. o) Outro:
 

 

 

 

 

27.  3.4. Espaços Exteriores *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
a) Existência de
Jardins
exteriores e
áreas
envolventes de
qualidade e
integradas na
comunidade
b) Existência de
áreas para
socialização dos
residentes e da
comunidade
exterior (ex:
barbecue,
esplanadas,...)
c) Existência de
hortas
comunitárias e
animais da
quinta (ex:
cavalos,
galinhas...)

28.  3.4. d) Outro:
 

 

 

 

 

29.  3.5. Decoração e Design *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
Decoração
aconchegante e
elegante
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4. Relativamente às Atividades e Programas de
Socialização, como valoriza os seguintes fatores?

30.   *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
4.1. Existência
de Atividades
realizadas na
instituição
4.2. Existência
de Atividades
realizadas fora
da instituição
4.3. Abertura da
comunidade ao
exterior no diaa
dia (ex:
restaurantes,
atividades
culturais,...)
4.4. Existência
de espaços
informais de
convívio e
socialização (ex:
sala de leitura,
bar, teatro,
clubes,...)
4.5. Permissão
para familiares e
amigos visitarem
os residentes e
ficarem
hospedados na
instituição

5. Relativamente à Privacidade, como valoriza os
seguintes fatores?

31.   *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
5.1. Privacidade
para os
residentes
5.2. Anonimato e
protecção de
dados (ex:
ausência de
nomes de
residentes na
entrada,...)
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6. Relativamente à Filosofia Like Home, que fatores mais
valoriza?

32.   *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
6.1. Possibilidade
de decorar o seu
espaço privado
(quarto/apartamento)
com mobiliário e
pertences pessoais
6.2. Possibilidade
de trazer animais de
estimação (ex:
cães, gatos,
canários,...) para a
residência
6.3. Possibilidade
de subcontratar
serviços utilitários
como Wifi, tv por
cabo, serviços
individuais, etc.
6.4. Existência de
espaços para
preparar as próprias
refeições

33.  6.5. Outro:
 

 

 

 

 

7. Relativamente à Filosofia Life Style, que fatores mais
valoriza?
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34.   *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
7.1. Agrupamento
dos residentes na
instituição tendo em
atenção o estilo e
história de vida de
cada residente (ex:
valores, interesses,
condição social,....)
7.2. Existência de
espaços distintos
com ambientes
adequados ao estilo
de vida do residente
(ex: urbano vs
rural,...)
7.3. Existência de
atividades
customizadas e
adaptadas ao estilo
de vida de cada um
dos residentes (ex:
viagens, concertos,
eventos
culturais,...)
7.4. Flexibilidade de
horários, e opção
de tomar as
refeições no
Quarto/Apartamento
às horas
pretendidas

35.  7.5. Outro:
 

 

 

 

 

8. Relativamente aos serviços prestados, que fatores mais
valoriza?
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36.   *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
8.1. Existência de
vários níveis de
cuidados de saúde
de acordo com as
necessidades dos
residentes, na
mesma estrutura
residencial ou noutra
adjacente (ex: vida
independente, vida
assistida, unidade de
demências,
recuperação e
cuidados
continuados,...)
8.2. Existência de
opções
médicas/enfermagem
8.3. Existência de
programas
especializados na
área da saúde (ex:
programas de
rejuvenescimento,
Parkinson,
politraumatizados,
diabetes,...)
8.4. Existência de
unidades de
demência na
comunidade
8.5. Possibilidade de
visitar outras
comunidades do
mesmo grupo no
País e fora dele

37.  8.6. Outro:
 

 

 

 

 

9. Relativamente ao Pessoal Assistente e Cuidadores, que
fatores mais valoriza?
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38.   *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
9.1. Expressar
se na sua língua
e ter boa
capacidade de
comunicação
9.2. Formação
elevada
adequada à
função
9.3. Baixo nível
de rotação do
pessoal
9.4. Afabilidade
e carinho na
comunicação
com os utentes
9.5. Opção de
cuidados
pessoais

39.  9.6. Outro:
 

 

 

 

 

10. Relativamente à Inovação e Tecnologia, que fatores
mais valoriza?
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Com tecnologia

40.   *
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Importante

Pouco
Importante

Moderadamente
Importante Importante Muito

Importante
10.1. Existência
de equipamento
multimédia e
interativo na
comunidade,
onde os
residentes são
convidados a
participar
10.2. Existência
de parcerias com
hospitais ou
clínicas médicas
especialistas em
práticas de
recuperação e
tratamento
inovadoras
10.3. Existência
de tecnologia
inovadora para o
envelhecimento
activo

41.  10.4. Outro:
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