
“ As pessoas idosas têm direito à segurança 
económica e a condições de habitação e 

convívio familiar e comunitário que respeitem 
a sua autonomia pessoal e evitem e superem 

o isolamento ou  a marginalização social.”
Artigo 72º da Constituição da República Portuguesa

GUIA DE RECURSOS DO IDOSO
Serviço de teleassistência – Tecnologias de 
apoio à distância

Resposta imediata em situações de 
emergência/urgência, segurança e solidão através do 
simples accionar de um botão pelo utente.

Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação das Caldas da 
Rainha | Telf.: 262 836 300

Serviços de atendimento no âmbito da 
protecção social

Câmara Municipal das Caldas da Rainha 
Telf.: 262 240 000

Serviço Local de Acção Social de Caldas da Rainha 
(Segurança Social) | Telf.: 300 518 039

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, 
da Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha
Telf.: 262 094 146

Gabinete de Atendimento à Vítima de Violência 
Doméstica | Telf.: 262 240 000

Conselho Municipal de Apoio à Pessoa Idosa
Caldas da Rainha
Praça 25 de Abril, Paços do Concelho, 
2500 Caldas da Rainha | Telf.: 262 240 000

Contactos úteis
Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte - 262 870 388
Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha - 262 840 550
Centro Hospitalar do Oeste - 262 830 300
Guarda Nacional Republicana - 262 830 180
Linha do Cidadão Idoso - 800 203 531
Linha Nacional de Emergência Social - 144
Linha Saúde 24 - 808 24 24 24
Número Nacional de Socorro - 112
Polícia de Segurança Pública - 262 870 360

Conselho Municipal de Apoio à 
Pessoa Idosa das Caldas da Rainha

Cartão Municipal do Idoso 

Resposta do Município, que dá direito  ao desconto na 
facturação da água e à participação em eventos 
promovidos pelo Grupo Concelhio de Apoio à Pessoa 
Idosa. | Telf.: 262 240 000 – Serviço de Acção Social

Clube Sénior das Caldas da Rainha

Espaço de convívio e lúdico, gratuito, destinado a 
pessoas residentes na cidade, bem como outras 
pessoas que se encontrem em situação de reforma.
Telf.: 262 240 000

Universidade Sénior Rainha D. Leonor

Espaço cultural, educacional e de convívio, destinado a 
pessoas com idades iguais ou superiores a 50 anos 
Telf.: 912 370 797

Programa Séniores +

Programa Municipal que visa melhorar a qualidade de 
vida da população senior caldense, através da prática 
regular de exercicio físico.
Telf. Pimpões: 966 072 146 

Programa Idoso em Segurança

Policiamento próximo dos idosos que residem 
sozinhos e/ou isolados, de forma a prevenir burlas e 
garantir a sua segurança nas residências. São 
realizadas visitas ao domicílio dos idosos e sessões de 
esclarecimento em Centros de Dia e Associações.
Telf. GNR: 961 192 342 | Telf. PSP: 262 870 360

Pulseira ESTOU AQUI ADULTOS

São dirigidas a pessoas que, em função da idade ou de 
patologia, possam �car desorientadas ou 
inconscientes, ainda que momentaneamente, na via 
pública. https://estouaquiadultos.mai.gov.pt



Acréscimo vitalício de pensões

Montante pago uma vez por ano aos antigos 
combatentes que pagaram contribuições à Segurança 
Social para que lhes fosse contado, para efeitos de 
pensões, o tempo de serviço militar boni�cado.

Complemento especial de pensão

Complemento pago uma vez por ano aos antigos 
combatentes que recebam uma pensão rural, uma 
pensão social, ou uma prestação social para a inclusão.

Informe-se nos Serviços Locais de atendimento da 
Segurança social.

Suplemento especial de pensão

Prestação pecuniária a cargo do Estado, que se destina 
a compensar os antigos combatentes, titulares de 
pensão de invalidez, velhice, aposentação e reforma, 
do tempo de serviço militar prestado em condições 
especiais de di�culdade ou perigo.

Outros direitos/apoios:

Sistema de atribuição de Produtos de Apoio 
(SAPA/Ajudas Técnicas):
Cadeiras de rodas, canadianas, cadeiras de banho, 
camas articuladas,  entre outros equipamentos.
Empréstimo:
Gabinete de Ajudas Técnicas da CMCR | Telf.: 262 240 000
Centro de Saúde |  Telf.: 262 870 388 
Financiamento: Segurança Social e Hospitais

Direitos Gerais
Prestações sociais:

Pensão velhice

Apoio em dinheiro pago mensalmente às pessoas 
com idade de reforma prevista na lei, que tenham 
descontado pelo menos durante 15 anos para a 
Segurança Social.

Pensão social velhice 

Apoio em dinheiro pago mensalmente às pessoas de 
idade igual ou superior à idade normal de acesso à 
pensão de velhice, mas que não têm descontos 
su�cientes para a Segurança Social.

Complemento por dependência

Prestação em dinheiro dada aos pensionistas que se 
encontram numa situação de dependência e que 
precisam da ajuda de outra pessoa para satisfazer as 
necessidades básicas da vida quotidiana (porque 
não conseguem fazer a sua higiene pessoal, alimen-
tarem-se ou deslocarem- se sozinhos).

Complemento por cônjuge a cargo

Prestação pecuniária mensal, atribuída aos 
pensionistas de velhice e invalidez do regime geral 
da segurança social, com cônjuge a cargo.

Complemento solidário para idosos 

Apoio em dinheiro pago mensalmente aos idosos 
com baixos recursos.

Benefícios adicionais de saúde:

Apoio concedido aos idosos que recebem o 
complemento solidário para idosos, para reduzir 
despesas de saúde, por exemplo: compra de 
medicamentos, compra de óculos e lentes, 
compra ou reparação de próteses dentárias, 
acesso a consultas de dentista/estomatologista, 
etc.).

Acesso de forma gratuita às consultas de 
dentista/estomatologista, através de um 
cheque-dentista que lhe é passado pelo Médico 
de Família.

Apoio social extraordinário ao consumidor 
de energia:

Tarifa social de electricidade: idosos bene�ciários 
da pensão social de velhice ou do complemento 
solidário para idosos;

Tarifa social do gás natural: idosos bene�ciários da 
pensão social de velhice ou do complemento 
solidário para idosos;

Informe-se nos comercializadores de electricidade e de 
gás natural.


