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Q&A | Cuidador Informal

conferência on-line 
cuidAdor
informAl

Veja no

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-c
https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-c
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diplomAs*

LEI N.º 13/2003
Diário da República n.º 117/2003, Série I-a de 2003-05-21

Revoga o rendimento mínimo garantido previsto na Lei n.º 19-a/96, 
de 29 de junho, e cria o rendimento social de inserção
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34531975/view?p_p_
state=maximized 

LEI N.º 7/2009
Diário da República n.º 30/2009, Série I de 2009-02-12

Código do Trabalho
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34546475/view 

Artigo 33.º e segs. (Parentalidade)
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/168156178/2021
09021209/74211623/diploma/indice

LEI N.º 110/2009
Diário da República n.º 180/2009, Série I de 2009-09-16

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/105628587/201612280000/indice 

Artigo 170.º (Situações especiais abrangidas)
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130
791222/202109021600/73803478/element/diploma?p_p_
state=maximized#73803478

Artigo 172.º (Âmbito material)
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130
791222/202109021600/73803480/element/diploma?p_p_
state=maximized#73803480

Artigo 184.º (Taxas contributivas)
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130
791222/202109021600/73803497/element/diploma?p_p_
state=maximized#73803497

* a presente compilação resulta de uma seleção concebida pelo CRL, a qual não pretende ser 
exaustiva e não prescinde a consulta destes e de outros textos legais publicados em Diário da República, 
disponíveis em https://dre.pt/. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34531975/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34531975/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/168156178/202109021209/74211623/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/168156178/202109021209/74211623/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791222/202109021600/73803478/element/diploma?p_p_state=maximized#73803478
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791222/202109021600/73803478/element/diploma?p_p_state=maximized#73803478
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791222/202109021600/73803478/element/diploma?p_p_state=maximized#73803478
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791222/202109021600/73803480/element/diploma?p_p_state=maximized#73803480
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791222/202109021600/73803480/element/diploma?p_p_state=maximized#73803480
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791222/202109021600/73803480/element/diploma?p_p_state=maximized#73803480
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791222/202109021600/73803497/element/diploma?p_p_state=maximized#73803497
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791222/202109021600/73803497/element/diploma?p_p_state=maximized#73803497
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791222/202109021600/73803497/element/diploma?p_p_state=maximized#73803497
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LEI N.º 49/2018
Diário da República n.º 156/2018, Série I de 2018-08-14

Cria o regime jurídico do maior acompanhado, eliminando os 
institutos da interdição e da inabilitação, previstos no Código Civil, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116043536/details/normal?p_p_
auth=OZF9NCpx

Com alterações:
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/116032404/
init/normal?p_p_auth=8IU3CqsT&_analisejuridica_WaR_
drefrontofficeportlet_tipoassocId=162&_analisejuridica_WaR_
drefrontofficeportlet_mode=at

LEI N.º 100/2019
Diário da República n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06

aprova o estatuto do Cuidador Informal, altera o Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social e a Lei 
n.º 13/2003, de 21 de maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124500714/details/normal?p_p_
auth=OZF9NCpx

PORTARIA N.º 2/2020
Diário da República n.º 7/2020, Série I de 2020-01-10

Regulamenta os termos do reconhecimento e manutenção do 
estatuto do Cuidador Informal
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/129300074/view?p_p_
state=maximized

PORTARIA N.º 64/2020
Diário da República n.º 49/2020, Série I de 2020-03-10

Define os termos e as condições de implementação dos projetos-
piloto previstos no estatuto do Cuidador Informal, aprovado em 
anexo à Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro, bem como os territórios 
a abranger
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130070741/details/normal?p_p_
auth=OZF9NCpx

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116043536/details/normal?p_p_auth=OZF9NCpx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116043536/details/normal?p_p_auth=OZF9NCpx
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/116032404/init/normal?p_p_auth=8IU3CqsT&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_tipoAssocId=162&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=at
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/116032404/init/normal?p_p_auth=8IU3CqsT&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_tipoAssocId=162&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=at
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/116032404/init/normal?p_p_auth=8IU3CqsT&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_tipoAssocId=162&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=at
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/116032404/init/normal?p_p_auth=8IU3CqsT&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_tipoAssocId=162&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=at
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124500714/details/normal?p_p_auth=OZF9NCpx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124500714/details/normal?p_p_auth=OZF9NCpx
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/129300074/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/129300074/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130070741/details/normal?p_p_auth=OZF9NCpx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130070741/details/normal?p_p_auth=OZF9NCpx
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LEI N.º 2/2020
Diário da República n.º 64/2020, Série I de 2020-03-31

orçamento do estado para 2020
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130893466/view?p_p_
state=maximized

Artigo 131.º (Reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal)
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/151865206/202
109021504/73936238/diploma/indice?p_p_state=maximized

PORTARIA N.º 256/2020
Diário da República n.º 210/2020, Série I de 2020-10-28

Simplifica o processo de reconhecimento do estatuto do Cuidador 
Informal
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146809889/view?p_p_
state=maximized

PORTARIA N.º 37/2021
Diário da República n.º 31/2021, Série I de 2021-02-15

alteração ao reconhecimento e manutenção do estatuto do 
Cuidador Informal
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/157362797/details/normal?p_p_
auth=OZF9NCpx

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130893466/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130893466/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/151865206/202109021504/73936238/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/151865206/202109021504/73936238/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146809889/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146809889/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/157362797/details/normal?p_p_auth=OZF9NCpx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/157362797/details/normal?p_p_auth=OZF9NCpx
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Questões* 
https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-c

Questão 1
“Face ao preço de um singelo pacote de fraldas, face não existir qualquer 
beneficio ou protocolo com as empresas de água, electricidade (serviços 
básicos) - excepto a segurança da existência de um gerador que garante 
a existência de eletricidade quando haja falhas deste serviço- ( tendo em 
conta que muitas das pessoas cuidadas necessitam de suporte de vida - 
nomeadamente oxigénio e monotorização por aparelhos próprios), como 
pode ser explicado o montante do subsidio que é nitidamente insuficiente 
para garantir a dignidade da pessoa cuidada e do cuidador informal. 
Temos que ter atenção que as pessoas cuidadas maioritariamente 
possuem pensões por invalidez e respetivos complementos insuficientes 
para suprir as suas necessidades diárias e como assim os benefícios 
atribuídos ao cuidador do cuidador informal acaba por ser usado para a 
pessoa cuidada.”

ReSPoSTa
1:15:07 a 1:25:01
https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-c#t=1h15m07s

Questão 2
“Quantas vezes recebem queixas sobre a atuação e indeferimentos do 
balcão de inclusão que se nega a subsidiar o material requerido com a 
apresentação dos orçamentos e atestado de incapacidade superior a 65 
%?
Na sua opinião, que medidas devem ser implementadas com carácter 
de urgência face às necessidades dos cuidadores informais (primários e 
secundários) e pessoas cuidadas?
Na sua opinião o que não correu bem nos projetos piloto?”

ReSPoSTa
1:25:01 a 1:30:38
https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-c#t=1h25m01s

* a presente compilação transcreve, sem revisão, as questões colocadas pelos advogados aos 
oradores relativamente a cada temática.

https://www.youtube.com/watch?v=TIO5RV-R8gw


7

Questão 3
“Dentro das juntas de freguesia, assistentes sociais, a legislação é mal 
conhecida; dentro dos centros clínicos os médicos não conhecem a 
legislação e continuam a não reencaminhar para as assistentes sociais 
dentro dos centros de saúde. Qual é a sua opinião quanto fazer a 
formação com a parceria da ordem dos médicos para formar os clínicos 
gerais familiares? 
Ao nível da divulgação importa julgo que esta seja realizada nos media e 
principalmente nos próprios centros de saúde.” 

ReSPoSTa
1:30:42 a 1:36:43 
https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-
c#t=1h30m42s

Questão 4
“Se existir mais do que uma pessoa cuidada ao cargo do mesmo cuidador, 
está prevista alguma majoração?”

ReSPoSTa
1:36:43 a 1:39:59 
https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-
c#t=1h36m43s

Questão 5
“Como ponto último, julgo necessário uma formação técnica jurídica 
realizada pelos advogados junto das equipas sociais e clínicas. Deixo 
a sugestão por uma Nação mais forte onde a dignidade humana seja 
protegida.”

ReSPoSTa
1:39:59 a 1:43:12 
https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-
c#t=1h39m59s

https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-c#t=1h30m42s
https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-c#t=1h30m42s
https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-c#t=1h36m43s
https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-c#t=1h36m43s
https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-c#t=1h39m59s
https://www.youtube.com/watch?v=dYWlss0sF-c#t=1h39m59s
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