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APÊNDICES: 

 
 

APÊNDICE A: Enquadramento Sócio-geográfico, Institucional e Santa Casa da 

Misericórdia do Cartaxo 
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 Contexto sócio-geográfico e institucional  

A presente pesquisa insere-se no Concelho do Cartaxo que integra a NUTS III - Lezíria do 

Tejo. Situado na região do Ribatejo, o concelho confina a norte com o município de 

Santarém, a leste por Almeirim, a oeste pela Azambuja e a sueste por Salvaterra de Magos. 

Estende-se por uma área de 158,17 km ², distribuída por seis freguesias (União de Freguesias 

de Cartaxo e Vale da Pinta, União das Freguesias de Ereira e Lapa, Freguesia de Vila Chã de 

Ourique, de Valada, de Pontével e de Vale da Pedra) e a sua população é de 24 462 

habitantes, dos quais 5 093 têm 65 e mais anos (INE, censos 2011). 

Considerando o índice de envelhecimento, os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) 

relativos aos Censos 2011 mostram que este é um concelho relativamente envelhecido face à 

média nacional – apresenta um índice de 141.6 para um índice de 130.6 para o Continente.  

  

 Instituições Particulares Solidariedade Social (IPSS) do concelho e a Santa Casa 

da Misericórdia do Cartaxo 

Quanto às instituições de resposta social, no Concelho do Cartaxo existem nove IPSS a 

trabalhar em diversas áreas. De acordo com a Carta Social (2010), todas elas Concelho 

prestam serviços no âmbito da Terceira Idade, sendo de salientar que todas as freguesias do 

Município possuem as respostas sociais de Centro de Dia e de Serviço de Apoio 

Domiciliário. 

A pesquisa que se pretende realizar centra-se exclusivamente numa IPSS do mesmo 

Concelho à Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo. A Instituição foi fundada no dia 17 de 

Abril de 1947 e começou a funcionar como Enfermaria Abrigo. Em 1977 começou a 

funcionar o Lar de S. João, atual sede da Santa Casa e onde funciona também, o centro de dia 

e o serviço de apoio domiciliário. Em 2001 foi concluída a construção de sete residências 

assistidas e em 2007 foi inaugurada a Casa de Santa Cruz (Estrutura Residencial para Idosos).  

Como se depreende do exposto, a Instituição desenvolve, primordialmente, respostas sociais 

na área da Terceira Idade; e este estudo incidirá nas exclusivamente nas respostas sociais de 

Estruturas Residenciais para Idosos; Centro de Dia e de Residências.  
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Apêndice B: Quadro do Guião – Lembrete 

 

Guião – Lembrete 

Núcleos ou Clusters 

Conversacionais 
Dimensões Itens 

Atores  Perfil do Actor Social  

- Idade 

- Estado Civil 

- Profissão 

Pessoa Idosa: 

Envelhecer/Velhice 
Contexto Social 

 Captando, segundo a narrativa, 

sobretudo os seguintes conteúdos: 

- Significado de “Ser Idoso”   

- Significado de envelhecer 

- Idade cronológica vs idade física 

- Imagem que a sociedade tem das pessoas 

idosas 

Vivências em Meio 

Institucional 
Trajetória Identitária  

 Tendo em conta a narrativa, captando 

a avaliação de: 

- Ida para a ERPI (foi de livre vontade; 

adaptou-se bem; quais as maiores dificuldades 

que sentiu; o que gostou mais; a alteração da 

rotina do dia a dia) 

-Satisfação com os serviços prestados 

- Participação nas atividades desenvolvidas 

pela Instituição 

- Sugestões/Melhorias dos serviços 

Identidade Social Idoso 
Ruptura / Continuidade 

Identitárias 

 Captando do ponto de vista dos 

narradores: 

 - Se a admissão em ERPI alterou alguma 

coisa na sua forma de ser e estar 

- Qual a visão que os outros têm de si 

- Que expectativas face ao futuro 
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Apêndice C: Relatos de Vida Integrais dos Narradores (em formato digital) 

 


