RELATÓRIO BOLSA
'LOUSADA CUIDA' 2021

Um projeto em parceria, que une forças e
vontades em prol dos cuidadores informais.

BOLSA 'LOUSADA CUIDA'

INTRODUÇÃO
Cuidar em permanência de outro, com algum nível de dependência, requer
disponibilidade, atenção permanente, esforço e readaptação do quotidiano, das
vivências e das dinâmicas familiares. Esta mudança e exigência constantes, e
continuadas no tempo, podem conduzir à exaustão física, psicológica e social,
comprometendo a qualidade de vida do cuidador informal.
Procurar alternativas e respostas sociais de apoio às pessoas dependentes e seus
cuidadores informais constitui uma prioridade. Com base neste pressuposto, após
um trabalho de proximidade realizado com a autarquia na intervenção junto dos
cuidadores e considerando a dificuldade dos cuidadores poderem ter tempo para si
próprios ou para resolução de problemas no exterior, a SCML e a Câmara Municipal
de Lousada iniciaram um projeto piloto de substituição do cuidador informal,
designadamente a Bolsa ‘Lousada Cuida’.
Esta bolsa possibilita a substituição do cuidador por um profissional, pontual ou
regularmente, por curtos períodos de tempo, de modo a garantir tempo ao
cuidador para cuidar de si!
A finalidade principal deste projeto é cuidar de quem cuida e contribuir para
diminuir a sua sobrecarga, criando oportunidades de novas vivências para além do
cuidar, às quais o cuidador ficou privado desde que iniciou a missão 'estóica' de
cuidar do outro!
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'Lousada Cuida'
MISSÃO
Contribuir para a diminuição da sobrecarga física, psicológica, social e emocional do
cuidador informal.

VISÃO
A Santa Casa da Misericórdia de Lousada preocupada com o desgastes a que os
cuidadores informais estão sujeitos diariamente, ao longo de anos consecutivos,
tem liderado a missão de cuidar dos cuidadores informais no concelho de Lousada,
desde 2019.
Em 2020 começou a partilhar estas preocupações com a autarquia e após
apresentação da proposta de criação de uma bolsa de cuidadores formais para
substituírem os cuidadores informais, a Câmara Municipal de Lousada abraçou
conjuntamente esta causa e emergiu, assim, a resposta social 'Lousada Cuida'.
Após formalização de protocolo de parceria e definição de critérios de
implementação da resposta, em maio de 2021 iniciou-se a efetiva operacionalização
da resposta.

OBJETIVOS
Diminuir a sobrecarga dos

Promover oportunidade de

cuidadores informais

socialização do cuidador

Melhorar a qualidade de vida do

Alargar as respostas de proximidade

cuidador

para os cuidadores informais
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12 CI
12 CUIDADORES TÊM PROCESSO
12 CI fizeram inscrição na 'Lousada Cuida' em
2021, para quando precisarem de substituição
esta poder ser imediata.

7 CI
7 CI FORAM SUBSTITUÍDOS
7 cuidadores usufruíram em 2021 da
substituição por cuidador formal, pontual
ou regularmente
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50h50

DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DAS
CUIDADORAS FORMAIS

360h25

DE SUBSTITUIÇÃO EFETIVA DOS
CUIDADORES INFORMAIS NOS SEUS
DOMICÍLIOS
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

100%

57.1%

71.4%

IMPORTÂNCIA DA 'LOUSADA CUIDA'
Dos cuidadores informais (CI) considera que este
serviço é essencial para si e constitui uma medida
de apoio relevante.

SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DO
SERVIÇO

Dos CI estão 'totalmente satisfeitos' com a
qualidade do serviço prestado, 28.6% 'muito
satisfeitos' e 14.3% 'satisfeitos'. Não se observam
indicadores de insatisfação.

SATISFAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE
CUIDADOS DA CUIDADORA FORMAL
Dos cuidadores avaliam como 'muito boa' e 28.6%
como 'boa' a prestação de cuidados da cuidadora
formal que os substitui.
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71.4%

100%

71.4%

RELAÇÃO DA CUIDADORA 'LOUSADA
CUIDA' COM A PESSOA CUIDADA
Dos cuidadores informais (CI) consideram que a
relação da cuidadora formal da 'Lousada Cuida'
com a pessoa cuidada é 'muito boa' e 28.6% 'boa'.

APRENDIZAGEM DE NOVAS PRÁTICAS

Dos CI referem ter aprendido novas estratégias
para prestar os cuidados à pessoa cuidada e / ou
promover a sua independência funcional

N.º DE HORAS DE SUBSTITUIÇÃO
Dos cuidadores referem que gostariam de poder
usufruir do serviço mais do que 1 dia por semana,
solicitando 2 a 3 dias por semana..
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METAS 2022

Aumentar a adesão
dos CI ao serviço de
substituição
Divulgar a resposta junto
dos parceiros e na
comunidade;
Sensibilizar a comunidade
para a aceitação da
substituição do CI por
terceiros

Aumentar a
capacidade de
resposta da Bolsa
Contratar mais do que 1
cuidador formal para a
substituição, permitindo
aumentar o n.º de dias de
substituição.

Durante a execução do projeto piloto,
concluiu-se necessário reajustar algumas
práticas como:
- alargar os escalões de rendimentos para
definição de comparticipação familiar, até ao
valor do IAS em vigor;
- flexibilizar as funções da substituição,
permitindo que o serviço vá para além da
substituição e possa desenvolver tarefas de
capacitação do CI, no que concerne aos
procedimentos de prestação de cuidados e
ainda de apoio na realização de alguns
cuidados mais exigentes e difíceis de realizar
por apenas um CI (ex. cuidados de higiene
pessoal), contribuindo para a diminuição da
sobrecarga.
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