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ESTATUTO DO PROVEDOR DO IDOSO 

 

Introdução 

 

 

 A Comissão de Proteção ao Idoso (CPI) - Associação Regional do Norte é uma 

organização sem fins lucrativos, de âmbito regional, que visa proteger e promover os 

direitos do idoso quando está em risco a sua segurança, saúde, direitos sociais e a 

dignidade humana.  

 A CPI tem por missão orientar e dar apoio especializado aos idosos e cuidadores 

formais e informais, disponibilizando suporte informativo, orientação e 

encaminhamento social, apoio psicológico, suporte jurídico e sinalização de situações 

problemáticas.  

 No desenvolvimento da sua atividade, a CPI tem como base os valores da 

solidariedade, humanismo, responsabilidade social, ética profissional, competência, 

cooperação e inovação. 

 Para a realização do seu objetivo, tendo em conta a melhoria das condições de 

vida de todos os idosos, a CPI propõe-se: implementar uma metodologia de avaliação 

diagnóstica do cenário atual e prospetivo relativamente à população idosa da Região 

Norte, implicando os diferentes atores sociais, com vista a apresentação de linhas 

estratégicas de médio e longo prazo, objetivos de desenvolvimento, por referência às 

dimensões biológica, psicológica, social e funcional do envelhecimento; prestar apoio 

especializado, através de uma equipa multidisciplinar constituída em articulação com as 

instituições da comunidade; promover projetos, estudos e iniciativas na área jurídica, da 

segurança, saúde e ação social, isoladamente ou em articulação com universidades, 

instituições e organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais; desenvolver 

parcerias com organizações públicas e privadas que visem concretizar os objetivos da 

CPI, nomeadamente através de apoio a iniciativas e projetos na área da prevenção, 

promoção da saúde e autonomia, formação e informação. 
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Desde o início da sua atividade, a CPI considerou que era necessária a criação de 

uma plataforma de ligação entre as diferentes entidades locais, enquanto garante dos 

direitos do idoso e agente de promoção da sua qualidade de vida. Este objetivo foi 

concretizado através da figura do Provedor do Idoso. Trata-se de uma pessoa oriunda da 

comunidade, com idoneidade e especial sensibilidade para as questões das pessoas 

idosas que se pretende que sirva de ligação entre a população sénior e as diversas 

instituições que atuam nesta área. Pretende-se igualmente que o Provedor do Idoso seja 

um elemento de ligação à autarquia, designadamente assegurando a representatividade 

da população sénior na definição das suas políticas para o envelhecimento. Para este 

efeito, as autarquias, em articulação com a CPI, são chamadas a desempenhar um papel 

ativo fundamental na escolha e nomeação do Provedor do Idoso, bem como na 

atribuição dos meios necessários para a sua atividade. 

 Assim, a CPI aprova o seguinte Estatuto do Provedor do Idoso, 

 

Capítulo I 

Perfil 

 

Artigo 1.º 

 O Provedor do Idoso será uma pessoa maior de idade, preferencialmente residente 

no concelho da sua atuação. 

 

Artigo 2.º 

 O Provedor do Idoso será uma pessoa identificada com a missão, visão e os valores 

da CPI. 

 

Artigo 3.º 

 O Provedor do Idoso será uma pessoa de comprovada reputação, integridade e 

independência, sendo reconhecido como tal pelos seus pares. 

 

Artigo 4.º 

 O Provedor do Idoso deverá ser conhecedor dos direitos e deveres do cidadão idoso 

e dos instrumentos legais de apoio à pessoa idosa. 
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Capítulo II 

Nomeação 

Artigo 5.º 

 A nomeação do Provedor do Idoso compete à autarquia. 

 

Artigo 6.º 

 Para proceder à nomeação do Provedor do Idoso, a autarquia deverá auscultar os 

cidadãos idosos do respetivo concelho. 

 

Artigo 7.º 

 O Provedor do Idoso poderá igualmente ser escolhido pelos cidadãos idosos do 

concelho, carecendo neste caso de validação da autarquia. 

 

Artigo 8.º 

 No prazo de dez dias, a autarquia deverá comunicar à CPI a nomeação ou validação 

do Provedor do Idoso. 

 

Artigo 9.º 

1. O Provedor do Idoso é nomeado pelo período de quatro anos, renovável, por 

uma só vez, por igual período. 

2. Para efeitos de eventual renovação do mandato, o Provedor deve informar a 

autarquia do termo do período com a antecedência mínima de 60 dias. 

3. Não havendo renovação, o mandato cessa no final do respetivo período e o 

provedor mantém-se no exercício das funções de gestão corrente até à 

nomeação de novo titular do cargo. 

 

Capítulo III 

Competências 

 

Artigo 10.º 

 O Provedor do Idoso será um mediador entre a Autarquia e a população sénior do 

concelho. 
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Artigo 11.º 

 O Provedor do Idoso será também um mediador entre os cidadãos idosos do 

concelho e as diversas instituições existentes na comunidade. 

 

Artigo 12.º 

 Compete ao Provedor do Idoso, em especial: 

a. Defender os direitos das pessoas idosas; 

b. Receber queixas, denúncias e reclamações relacionadas com as pessoas idosas e 

proceder ao seu encaminhamento para as entidades competentes; 

c. Averiguar as situações sinalizadas pelas pessoas idosas ou pela comunidade que 

possam indicar perigo; 

d. Acompanhar, até ao seu encerramento, cada um dos processos instruídos ou 

encaminhados, estabelecendo sempre que necessário a ligação com o 

interessado. 

 

Artigo 13.º 

 

 Compete igualmente ao Provedor do Idoso: 

a. Promover o desenvolvimento pessoal e social das pessoas idosas, a sua 

autonomia e a integração social; 

b. Intervir na tutela dos interesses das pessoas idosas, designadamente junto das 

diversas instituições; 

c. Dirigir recomendações aos órgãos competentes, com vista à correção de atos 

ilegais ou injustos inferidos contra as pessoas idosas;  

d. Procurar as soluções mais adequadas à tutela dos interesses legítimos dos 

cidadãos idosos e ao aperfeiçoamento da ação administrativa, em colaboração 

com os órgãos e serviços competentes; 

e. Assegurar a representatividade da população sénior na definição das políticas da 

autarquia. 
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Artigo 14.º 

 O Provedor do Idoso, em articulação com a CPI, deverá promover iniciativas que 

visem responder às necessidades das pessoas idosas, dos cuidadores formais e informais e 

de todos os agentes da sociedade civil que intervêm na problemática do envelhecimento. 

 

Artigo 15.º 

 Estas iniciativas terão por objeto a sinalização de situações problemáticas que 

coloquem em risco a saúde, a segurança, os direitos sociais e a orientação e 

encaminhamento social, psicológico e jurídico. 

 

Artigo 16.º 

 Compete ao Provedor do Idoso a elaboração de um relatório semestral, cujo modelo 

será fornecido pela CPI. 

 

 

Capítulo IV 

Atribuições da CPI 

 

Artigo 17.º 

 A CPI realizará reuniões com todos os Provedores do Idoso com a finalidade de 

partilhar informação, prestar formação e uniformizar procedimentos relativos à sua 

atuação.  

 

Artigo 18.º 

 Estas reuniões serão realizadas semestralmente ou sempre que a CPI considere 

conveniente. 

 

Artigo 19.º 

 A CPI elaborará elementos de apoio para a atuação do Provedor do Idoso. 

 

Artigo 20.º 

 Compete à CPI promover a articulação interinstitucional das estruturas existentes 

na comunidade, de forma a facilitar a atuação do Provedor do Idoso.  
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Capítulo V 

Atribuições da autarquia 

 

Artigo 21.º 

 Compete à autarquia facultar no respetivo concelho as instalações físicas e todos os 

meios materiais necessários para a atividade do Provedor do Idoso. 

 

 

Capítulo VI 

Destituição 

 

Artigo 22.º 

 O Provedor do Idoso poderá ser destituído, a todo o tempo, pela autarquia, sempre 

que ocorra motivo justificado. 

 

Artigo 23.º 

 A destituição do Provedor do Idoso será precedida da audição da CPI. 

 

Artigo 24.º 

 A autarquia comunicará imediatamente à CPI todas as situações que possam 

constituir motivo justificado para a sua destituição. 

 

 


