
 

FUNDAÇÃO GULBENKIAN E JOSÉ DE MELLO SAÚDE QUEREM 

CUIDAR DE QUEM CUIDA 

A partir de 1 de outubro, 240 cuidadores informais do norte do país poderão ter acesso a 

formação, capacitação e acompanhamento personalizado. 

Portugal é o país europeu com maior taxa de cuidadores informais. Existem, em todo o país, 

cerca de 800 mil pessoas que cuidam, a tempo inteiro ou parcial, de um familiar ou amigo 

dependente, com um custo de trabalho estimado em quatro mil milhões de euros ao ano. 

Os cuidadores informais trabalham sem horário definido nem remuneração, férias, folgas, acesso 

a subsídios ou outro tipo de apoios, estando mais expostos à exaustão física e psicológica. A 

sua condição está geralmente associada a maior risco de pobreza, isolamento, problemas físicos 

e mentais e à dificuldade em se manterem no mercado de trabalho. Além do mais, exercem a 

função sem terem obtido formação específica para prestar cuidados continuados a pessoas com 

doenças crónicas, incapacidades ou outra condição de saúde de longa duração que as coloca 

numa situação de dependência. 

É neste contexto que surge o Cuidar de Quem Cuida, um projeto promovido e financiado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian e pela José de Mello Saúde e implementado pelo Centro de 

Assistência Social à Terceira Idade e Infância de Sanguêdo (CASTIIS), em parceria com a 

Administração Central do Sistema de Saúde I.P. (ACSS), a MAZE e o CINTESIS, que pretende 

formar, capacitar e acompanhar 240 cuidadores informais da região Norte do país. Para o efeito, 

o projeto prevê o envolvimento dos municípios para a realização de sessões de formação e 

workshops e o estabelecimento de um serviço de assistência mútua e de um gabinete de 

atendimento permanente ao cuidador informal. 

Neste momento, já confirmaram a sua participação os municípios de Amarante, Fafe, Gondomar, 

Guimarães, Matosinhos, Ponte de Lima, Santa Maria da Feira e Vila Verde. Estão a ser 

identificados outros interessados em integrar o projeto, que será implementado até ao final de 

março de 2022. 

 

Um projeto financiado através de Títulos de Impacto Social 

O projeto Cuidar de Quem Cuida é financiado através de Títulos de Impacto Social, um 

instrumento promovido pela Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, criada no âmbito do 

Portugal 2020 e que tem 150 milhões de euros disponíveis para dinamizar o investimento social 

em Portugal.  

Neste âmbito, os investidores de impacto (neste caso a Fundação Calouste Gulbenkian e a José 

de Mello Saúde) financiam projetos inovadores validados por entidades públicas (a ACSS, no 

domínio da saúde). A ser alcançado o resultado definido – a meta de melhorar, em 5%, a 

qualidade de vida de 240 cuidadores informais –, os investidores são reembolsados, podendo 

reinvestir esse montante noutros projetos com impacto social. 

  



 

Os Títulos de Impacto Social são um mecanismo inovador que permite financiar projetos que 

alcançam resultados sociais positivos junto dos seus beneficiários. Testados no Reino Unido em 

2010, existem, neste momento, cerca de 140 Títulos de Impacto Social em todo o mundo, oito 

dos quais lançados em Portugal. O projeto Cuidar de Quem Cuida é o primeiro Título de 

Impacto Social na área da saúde em Portugal e o primeiro em todo o mundo no apoio a 

cuidadores informais. 

 

ENQUADRAMENTO 

O projeto Cuidar de Quem Cuida resulta da parceria entre várias entidades: 

− A Fundação Calouste Gulbenkian e a José de Mello Saúde, que têm o bem-estar e apoio 

de cuidadores informais como um dos eixos centrais das suas estratégias de atuação – 

são os promotores e financiadores do projeto; 

− O Centro de Assistência Social à Terceira Idade e Infância de Sanguêdo (CASTIIS), uma 

IPSS com mais de 30 anos, que operacionaliza o projeto Cuidar de Quem Cuida desde 

2009 – é a entidade implementadora; 

− A Administração Central do Sistema de Saúde I.P. (ACSS), parceira do projeto, irá 

acompanhar de perto a sua implementação com o objetivo de avaliar os resultados de 

novas abordagens ao apoio de cuidadores informais; 

− A MAZE, especialista em investimento de impacto, é responsável pela estruturação 

financeira do projeto e pelo acompanhamento e reporte aos parceiros durante a sua 

implementação; 

− O CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, uma 

unidade de Investigação e Desenvolvimento sediada na Universidade do Porto, 

responsável pela avaliação do impacto e resultados do projeto. 

 

A relevância do papel do cuidador informal foi reconhecida com a aprovação, na Assembleia da 

República (5 de julho de 2019), do seu Estatuto, que vem regular “os direitos e os deveres do 

cuidador e da pessoa cuidada, estabelecendo as respetivas medidas de apoio.” 

Para a Fundação Calouste Gulbenkian, este projeto tem um enorme potencial. Como refere Luís 

Jerónimo, diretor do Programa Gulbenkian Coesão e Integração Social, “o projeto Cuidar de 

Quem Cuida é uma excelente oportunidade para dar formação e melhorar a qualidade de vida 

de cuidadores informais e, através deles, aumentar a qualidade de vida dos doentes; mas a 

experiência também poderá constituir um bom contributo para a definição de políticas públicas 

mais eficientes nesta área.” 

Para Mariana Ribeiro Ferreira, da José de Mello Saúde, “o projeto tem um impacto direto no 

bem-estar da população, designadamente de vários cuidadores informais, sendo particularmente 

relevante num país tão envelhecido como o nosso.” 

“Nesta fase, o Cuidar de Quem Cuida, enquanto Título de Impacto Social, é uma oportunidade 

para darmos continuidade a um projeto que permite a implementação de respostas de apoio 

especializado junto de cuidadores informais, potenciando os recursos já existentes na 

comunidade”, refere Alberto Malta, Presidente da Direção do CASTIIS. 

Já para Sofia Galvão de Melo, da ACSS, “este projeto representa a oportunidade de acompanhar 

um projeto inovador, sensível às necessidades do cuidador informal e da pessoa cuidada, que 

pretende prevenir dificuldades e melhorar a qualidade de vida dos cuidadores por via do reforço 

das suas competências.” 

 



 

Para mais informações, por favor contactar: 

Elisabete Caramelo, Diretora de Comunicação, Fundação Calouste Gulbenkian 

ecaramelo@gulbenkian.pt  

 

Filipa Almeida, Cidadania Empresarial, José de Mello Saúde 

filipa.almeida@jmellosaude.pt  

 

Sofia Galvão de Melo, ACSS 

sgmelo@acss.min-saude.pt  

 

Madalena Malta, Cuidar de Quem Cuida (CASTIIS) 

madalenamalta@castiis.pt  

 

Cristina Pereira de Almeida, Head of Communications, MAZE  

cristina@maze-impact.com  

 

Novos municípios que queiram testar o Cuidar de Quem Cuida devem contactar: 

cuidardequemcuida@castiis.pt  
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