SEGURANÇA SOCIAL

Programa Conforto Habitacional para Pessoas
Idosas (PCHI)
Atualizado em: 28-03-2019

Esta informação destina-se a
Pessoas idosas com mais de 65 anos que usufruem do Serviço de Apoio Domiciliário ou frequentem um Centro de Dia ou cuja prestação destes
serviços esteja dependente da qualificação habitacional.

Quais os objetivos e princípios
Objetivos
O PCHI tem como objetivo a prevenção da dependência e institucionalização dos cidadãos mais idosos, ao intervir na qualificação habitacional
através do melhoramento das condições básicas de habitabilidade e mobilidade das pessoas idosas que usufruem dos Serviços de Apoio
Domiciliário ou frequentem a resposta Centro de Dia ou cuja prestação destes serviços esteja dependente da qualificação habitacional.

Princípios
Os princípios deste Programa assentam:
• Na criação de uma resposta de melhoria de condições nas habitações de idosos, em territórios envelhecidos e com baixo poder de compra
concelhio. Estas melhorias identificam-se ao nível do edifício e ao nível do equipamento.
Melhorias ao nível do edifício
- Melhoramentos na cobertura, nas paredes e na caixilharia de portas e janelas;
- Criação ou adaptação de espaços (como casas-de-banho e cozinhas);
- Melhoramento de espaços já existentes (por exemplo, colocação de lavatórios, sanitas, banheiras e bases de duche);
- Adaptações que facilitem o acesso à habitação (nomeadamente a construção de rampas).
Melhorias ao nível do equipamento
- Compra de mobiliário (cama, colchão, mesas, cadeiras, etc.);
- Compra de eletrodomésticos (fogão, frigorífico, esquentador, máquina de lavar roupa, aspirador, ventoinhas, aquecedores e televisão).
• Numa lógica de trabalho em parceria alargada entre a Segurança Social e os municípios, concretizando-se mediante a celebração de
protocolos, com intervenção fundamental da Rede Social e traduzida numa planificação estratégica e numa participação ao nível da intervenção
social e gestão locais, com vista a contribuir para a erradicação da pobreza e exclusão social.

O que fazer para aceder
O Programa de Conforto Habitacional para Pessoas Idosas (PCHI) terminou no ano de 2013 com a cessação do último protocolo de colaboração
em vigor.

Resultados
Os resultados apresentados respeitam aos distritos onde se procedeu à implementação do PCHI. Foram assim abrangidos um I Fase: Bragança,
Beja e Guarda, Portalegre e Vila Real, e numa II Fase os distritos de Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Santarém, Viana do Castelo e Viseu, todos
com Protocolos de Colaboração encerrados.
Consulte a Lista de Resultados em “Publicações”, na coluna lateral direita associada a esta página
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