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no passado dia 30 de outubro, sob 
organização conjunta da Cáritas 
Portuguesa, Cáritas Diocesana da 
Guarda e Universidade da Beira In‑
terior, realizou ‑se, no Auditório 7.21 
da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade da Beira 
Interior, a Sessão “A Aliança do Pen‑
sar e do Fazer”, que contou com a 
Cerimónia de entrega do Prémio 
Dr. Alberto Diniz da Fonseca e com 
a apresentação da obra premiada: 
“A Sexualidade nas pessoas com 
demência – a visão dos técnicos e 
familiares”, de Sarah Pinho.
Da Mesa da Sessão de Abertura fize‑
ram parte Anabela Dinis, Vice ‑Reitora 

da Universidade da Beira Interior; D. 
Manuel da Rocha Felício, Bispo da 
Diocese da Guarda; Eugénio Fonse‑
ca, Presidente da Direção da Cári‑
tas Portuguesa; e Manuel Portugal, 
Presidente da Direção da Cáritas 
Diocesana da Guarda.

a aliança do pensar e do fazer 
na covilhã
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Por sua vez, D. Manuel da Rocha 
Felício, Bispo da Diocese da Guarda, 
depois de saudar todos os presen‑
tes, saudou a feliz parceria entre a 
Universidade da Beira Interior, a 
Cáritas Diocesana da Guarda e a 
Cáritas Portuguesa, que ajuda a dar 
sentido às três entidades envolvidas. 
Tendo em conta a temática da Ses‑
são: “Aliança do Pensar e do Fazer” 
chamou a atenção para o papel da 
Universidade que, para além da 
promoção do saber, é desafiada a 
transmitir e a transferir o saber em 
ordem à práxis, ou seja, em ordem à 

busca de caminhos capazes de aju‑
dar a resolver problemas, mormen‑
te no que diz respeito à pobreza e 
às desigualdades sociais. Tal implica 
fomentar lógicas de motivação e de 
autonomia das pessoas em prol de 
uma efetiva resolução dos proble‑
mas envolventes.
Por fim, Anabela Dinis, Vice ‑reitora 
da Universidade da Beira Interior 
(UBI), depois de dar as Boas vindas 
e de saudar todos os presentes, sa‑
lientou que é uma honra para a UBI 
fazer parte desta Parceria, pois, ela 
ajuda a Universidade a cumprir o seu 
principal dever, ou seja, contribuir 
para uma agenda de mudança de 
mentalidades e de comportamen‑
tos, em ordem ao fomento de uma 
comunidade mais ativa e mais hu‑
mana. neste sentido, reforçou que é 

Tomou inicialmente a palavra o Pre‑
sidente da Direção da Cáritas Dioce‑
sana da Guarda que, depois de saudar 
as cerca de cinco dezenas de pessoas 
presentes, felicitou a premiada pela 
atribuição do Prémio Dr. Alberto 
Diniz da Fonseca, na sua primeira 
edição. Manuel Portugal, no âmbito 
da sua intervenção, aproveitou para 
destacar alguns traços da personali‑
dade que dá nome ao Prémio  ‑ Dr. 
Alberto Diniz da Fonseca, e para 
apresentar os serviços e valências 
que, atualmente, a Cáritas Diocesana 
da Guarda, a que preside, desenvolve. 
De seguida, Eugénio Fonseca, Pre‑
sidente da Direção da Cáritas Por‑
tuguesa, depois de saudar todos 
os presentes, salientou o papel da 
Cáritas que, para além de uma di‑
mensão assistencial, tem uma forte 
preocupação de promoção social. 
nesse sentido, referiu que se jus‑
tifica a existência de uma Editorial 
Cáritas e a realização de Sessões 
como a presente que procuram 
uma “Aliança do Pensar e do Fazer” 
e que pretendem ser, no fundo, um 
motor de transformação social ca‑
paz de transformar “estruturas de 

pecado”, de acordo com o que re‑
fere o Papa Francisco, em contextos 
de desenvolvimento integral da pes‑
soa humana. Como tal, salientou a 
temática da tese vencedora e agora 
apresentada em livro, traduzindo ‑se 
num contributo fundamental para a 
valorização do ser humano, numa 
fase da vida em que muito se vai 
descurando mas que não deixa de 
ser essencial e merecedora de dig‑
nificação a que devem estar sujeitas 
todas as fases da vida.
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dever da UBI ser uma universidade 
do mundo e para o mundo com a 
preocupação fundamental de fazer 
com que “todos os seres humanos 
nasçam livres e iguais em dignidade 
e direitos e que assim permaneçam 
até ao fim da sua vida”. 
Depois, seguiu ‑se uma breve Ce‑
rimónia de Entrega do Prémio Dr. 
Alberto Diniz da Fonseca, na sua 
primeira edição, à autora premiada, 
Sarah Pinho, pelo seu trabalho de 

investigação intitulado “A Sexua‑
lidade nas pessoas com demência 
– a visão dos técnicos e familiares”. 
neste momento, foi também entre‑
gue ao Professor Henrique Pereira 
um Certificado de Reconhecimento 
pelo seu trabalho enquanto orienta‑
dor da tese premiada e agora edita‑
da em livro.
Após esta Cerimónia, o orientador 
da tese, Henrique Pereira, referiu ‑se 
ao processo da investigação, salien‑

tando a sua pertinência e caráter 
inovador a nível da temática, bem 
como a tenacidade e capacidade de 
trabalho da sua orientanda. neste 
sentido, disse estarmos perante 
um Bom exemplo de benefícios 
comuns, ou seja, para os utentes, 
para os técnicos e para os familia‑
res referidos no estudo e, como tal, 
estamos perante uma Boa forma de 
aproximação à natureza humana. 
Por fim, expressou o seu orgulho 

por ter feito parte deste processo 
com a Sarah Pinho desejando que 
esse caminho continue a ser percor‑
rido com alguns passos partilhados, 
pois, reforçou, estamos perante um 
assunto que é tratado de uma for‑
ma pioneira, tanto a nível nacional 
como internacional e que, como tal, 
irá fazendo novos caminhos.
Depois, a autora, Sarah Pinho, com 
muita emoção, aproveitou a ocasião 
para agradecer a todos os que fize‑
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O Protocolo de cooperação cele‑
brado, no dia 29 de maio de 2018, 
entre a Cáritas Diocesana da Guar‑
da, a Cáritas Portuguesa (Editorial 
Cáritas) e a Universidade da Beira 
Interior tem em vista aprofundar 
o estudo das matérias sociais, pas‑
sando pela atribuição de um prémio 
que se traduz na edição, em livro, da 
melhor tese de Mestrado na área 
das ciências sociais e humanas da 
Universidade da Beira Interior.
nos termos deste Protocolo, com‑
petia à Cáritas Diocesana escolher a 
personalidade, cujo nome designaria 
o prémio a atribuir. nesse sentido 
foi instituído o “Prémio Dr.  Alberto 
Diniz da Fonseca”, personalidade 
local que se destacou na área social, 

prémio
dr. alberto diniz da fonseca

ram parte deste processo, salientan‑
do o seu orientador, todos os que 
fizeram parte do seu percurso aca‑
démico, a Editorial Cáritas e, sobre‑
tudo, os seus familiares, vários dos 
quais se encontravam presentes. Por 
fim, a autora procedeu à apresenta‑
ção do trabalho por si desenvolvido, 
salientando, sobretudo, os contribu‑
tos que o mesmo pode apresentar 
para o público específico abordado 
no seu trabalho, mas também para 

técnicos e familiares que acompa‑
nham o seu processo de vida. Após 
esta apresentação ainda houve tem‑
po para algumas perguntas que sur‑
giram da assembleia e que ajudaram 
a enriquecer a partilha realizada.
Encerrou a Sessão, Helena Alves, 
Presidente da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da UBI, aprovei‑
tando para agradecer a presença de 
todos e reiterar os seus desejos de 
que o Protocolo estabelecido conti‑
nue a dar bons frutos.
Com esta Sessão da I Edição do Pré‑
mio “Dr. Alberto Diniz da Fonseca” 
foram cumpridos os objetivos pro‑
tocolados a 29 de maio de 2018 e 
lançou ‑se, desde já, o processo para 
a II Edição do mesmo Prémio.  

Portuguesa
Caritas´

«Fundou nesta 
instituição o jornal 
“O Amigo da 
Verdade”, semanário
de referência
na imprensa
de orientação 
cristã.»



10 11

Cáritas
Editorial

Portuguesa
Caritas´

a aliança do pensar e do fazer

sobretudo, no que diz respeito à 
criação da Liga dos Servos de Jesus, 
que se tem pautado por projetos de 
cariz educativo e social, não só a nível 
da Diocese da Guarda mas também 
em outras partes do país e, desde 
há cerca de um década, também na 
Diocese do Sumbe, em Angola. 
Recordando esta personalidade, 
o Dr. Alberto Diniz da Fonseca 
(1884 ‑1962) nasceu na freguesia 
do Rochoso, concelho da Guarda, 
e frequentou a Escola Primária na 
Cerdeira do Côa, a que se seguiu 
o ensino secundário no Colégio 
de S. Fiel, no Louriçal do Campo, 
pertencente à Companhia de Jesus. 
Licenciou ‑se em Direito na Facul‑
dade de Direito da Universidade 
de Coimbra, em 1905. Em Coimbra, 
enquanto estudante, foi cofundador 
do Centro Académico de Democra‑
cia Cristã e colaborador na revista 
“Estudos Sociais”. Escreveu para o 
jornal “Gazeta da Figueira” quando, 
na Figueira da Foz, procedia ao está‑
gio de notariado. Sendo notário em 
Torres novas (1909 ‑1928), aí esteve, 
de forma indelével, ligado à criação e 
subsistência do jornal “O Almonda”, 

composto e impresso na Tipografia 
de S. Miguel, do Dr. Alberto Diniz da 
Fonseca. 
Em 1928 foi para a Guarda onde, 
por impulso de D. João de Oliveira 
Matos, bispo auxiliar da Guarda, fun‑
dou, em 1931, na Cerdeira do Côa, 
a Escola Regional D. José Diniz da 
Fonseca, seu tio e mecenas da obra 

nascente destinada a proporcionar 
às classes mais desfavorecidas ins‑
trução moral e educação escolar. 
Presidiu à Sociedade da Promoção 
e Educação Social que, por compra, 
adquiriu a Quinta da Pombeira, hoje 
mais conhecida por Outeiro de S. 
Miguel para onde foi transferida, 
em 1938, a Escola Regional Dr. José 
Diniz da Fonseca. Fundou nesta ins‑
tituição o jornal “O Amigo da Ver‑
dade”, semanário de referência na 
imprensa de orientação cristã. Sob 
o lema Educar/Formar crianças e jo‑
vens e não angariar riqueza, a Escola 
granjeou elevadíssimo prestígio re‑
gional e nacional caracterizado por 
um notável aproveitamento escolar 
e cuidada formação moral e cívica. 
Como bom cristão, titular de uma 
alma generosa enraizado no Evange‑
lho, com D. João de Oliveira Matos, 
esteve na criação da Liga dos Servos 
de Jesus, obra diocesana que passou 
a orientar esta Escola. As suas ati‑
vidades sociais  ‑ creche, jardim de 
infância, tempos livres, acolhimento 
de peregrinos e repouso  ‑ vão além 
fronteiras da Diocese da Guarda e 

está presente também, atualmente, 
na Diocese do Sumbe, em Angola. 
A obra social e educativa desenvol‑
vida pelas instituições às quais o Dr. 
Alberto Diniz da Fonseca esteve, ab 
initio, umbilicalmente ligado, justifi‑
cam a sua designação para este pré‑
mio agora atribuído pela primeira 
vez. 

Portuguesa
Caritas´
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Cerimónia de entrega do I Prémio 
Dr. Alberto Diniz da Fonseca a Sa‑
rah Pinho, autora da tese intitulada 
“A Sexualidade nas pessoas com 
demência – a visão dos técnicos e 
familiares”, em Sessão para o efeito, 
através da atribuição de um Diploma 
evocativo do momento e da publica‑
ção da tese. Foi ainda atribuído um 
diploma ao professor Henrique Pe‑
reira, enquanto orientador da tese.
Recorde ‑se que este Prémio 
enquadra ‑se no Protocolo de coo‑
peração entre a Editorial Cáritas, a 
Cáritas Diocesana da Guarda e a 
Universidade da Beira Interior, assi‑
nado no dia 29 de maio de 2018, na 
Covilhã, sendo que, de acordo com 

cerimónia de entrega          
do prémio dr. alberto      
diniz da fonseca

o respetivo texto “a Cáritas Portu‑
guesa, através da Editorial Cáritas, 
editará em livro a melhor tese de 
Mestrado na área de investigação de 
âmbito social” sendo que “às três 
instituições cabe a responsabilidade 
de constituírem um júri de aprecia‑
ção e seleção das obras a concurso, 
designando, para tal, um represen‑
tante cada uma”. Além disso, “com‑
pete à Cáritas Diocesana escolher 
a personalidade da diocese que, 

nos últimos 100 anos, mais se tenha 
distinguido na sua atividade social, 
cujo nome designará o prémio a 
atribuir” sendo que “as três insti‑
tuições organizarão, em conjunto, 
uma conferência sobre os trabalhos 
de investigação, na qual será feito o 
lançamento e apresentação da obra 
premiada”.  

Portuguesa
Caritas´

«Este Prémio 
enquadra ‑se
no Protocolo de 
cooperação entre
a Editorial Cáritas, 
a Cáritas Diocesana 
da Guarda e a 
Universidade da 
Beira Interior...»
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te, projetos que permitissem a inte‑
gração dos idosos na comunidade lo‑
cal, fazendo face a lacunas existentes 
e fortalecendo vínculos.
Iniciou o seu percurso escolar nas 
Ciências Sociais e Humanas em Lín‑
guas e Humanidades, prosseguindo 
este aprofundamento em 2013 na 
Universidade da Beira Interior com a 
ingressão no curso de Psicologia. Em 
2016 especifica a sua área de estudo, 
ao frequentar, na mesma instituição 
de ensino, o mestrado em Psicolo‑
gia Clínica e da Saúde. Destes dois 

anos de formação surge a primeira 
experiência profissional no contex‑
to institucional da SCM de Oliveira 
de Azeméis. A par desta experiência, 
prosseguia a sua investigação, desen‑
volvida em consonância com o seu 
orientador Prof. Henrique Pereira. 
As recolhas de amostras para o seu 
estudo permitiram o contacto com 
uma vasta diversidade de institui‑
ções, definindo cada vez mais o seu 
interesse na área da Psicologia. 
Deste trabalho resultou, no ano de 
2018, o 1º Prémio no Concurso de 

a autora do livro, sarah 
pinho
nascida em África do Sul, regres‑
sou com 4 anos ao país de origem 
dos seus avós maternos, onde se 
sedimentou e cresceu na Vila de 
Carregosa. 
Desde muito cedo que o comporta‑
mento humano e o desenvolvimento 
pessoal lhe captaram a atenção. As‑
sim procurou ocupar os seus tempos 
livres em diversos grupos recreati‑
vos e religiosos (URATE / ACDA / 
Paróquia S. Salvador). nesses con‑
textos interveio no acompanhamen‑
to de jovens e, de uma forma mais 

acarinhada com idosos, na criação e 
desenvolvimento de programas de 
estimulação cognitiva e programas 
de intervenção nas reminiscências. 
Procurou desenvolver, continuamen‑

o livro “a sexualidade nas 
pessoas com demência 
– a visão dos técnicos e 
familiares”
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apresentação do livro, pela 
autora
Depois da autora do livro expressar 
os seus agradecimentos, envolvidos 
em alguma emoção, à UBI, à Cáritas 
Portuguesa, à Cáritas Diocesana da 
Guarda, ao Sr. Bispo da Guarda, à 
Vice ‑reitora da UBI, ao orientador 
da tese e, de um modo especial, aos 
seus familiares, procedeu à apresen‑
tação da sua obra “Sexualidade e In‑
timidade em Idosos com Demência: 
a Visão dos Técnicos e Familiares em 
Contexto Institucional”.

Este estudo tem dois objetivos prin‑
cipais: (1) investigar e compreender 
a visão dos técnicos e dos cuidado‑
res familiares em relação à temática; 
(2) investigar de que forma é que os 
envolvidos gerem as necessidades 
sexuais dos utentes com demência, 
em contexto institucional.
Mas antes de nos aventurarmos 
nesta exploração, é importante 
contextualizarmo ‑nos no que se 
refere à literatura existente. A saúde 
física e mental das pessoas é uma 
preocupação de todos, sendo que 
o envelhecimento da população em 
Portugal representa um dos maiores 
fenómenos demográficos e sociais 
da sociedade portuguesa. Como 
consequência do envelhecimento, 
emergem manifestações clínicas 
patológicas, como a demência, em 
particular e com maior prevalência, 
a doença de Alzheimer. A demência 
é causada pela neurodegeneração. 
Alguns investigadores sugerem que 
a demência se desenvolve quase 
que exponencialmente com a idade, 
duplicando aproximadamente a cada 
cinco anos, sendo previsto que em 
2030, haverá cerca de 65.7 milhões 

Pósteres das “II Jornadas de Psicoge‑
rontologia ‑ novos Paradigmas”, de‑
senvolvido pela SCM de Vila Velha de 
Rodão. Em 2019 publica o primeiro 
artigo científico na revista científica 
“Sexuality and Disability ‑ Springer”.
O presente livro surge, em forma de 
reconhecimento, do Prémio Dr. Al‑
berto Diniz da Fonseca, numa inicia‑
tiva da UBI com a Cáritas Diocesana 
da Guarda e a Editorial Cáritas.
Frequentou ainda o estágio extra‑
curricular de observação, no Centro 

Hospitalar Entre Douro e Vouga, en‑
quanto aguardava por colocação de 
estágio profissional.
Atualmente encontra ‑se a realizar 
estágio profissional para a OPP na 
SCM da Mealhada como Psicóloga 
Júnior. Com intuito de alargar o 
conhecimento da estrutura institu‑
cional e organizacional, encontra‑
‑se a realizar na CRIAP uma Pós‑
‑Graduação em Gestão de Recursos 
Humanos. 
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de pessoas afetadas e 115.4 milhões 
em 2050.  
A temática da sexualidade na ter‑
ceira idade, em especial daqueles 
que apresentam um diagnóstico 
demencial, não é um tema de pes‑
quisa comum entre os psicólogos 
em Portugal, desde logo, devido 
ao comportamento estereotipado 
culturalmente e ao dilema ético 
envolvido no assunto. Este estudo 
pretende colmatar essa lacuna no 
conhecimento. Uma vez que atual‑
mente a esperança de vida aumenta, 
e com ela, o número de casos de 
pessoas com demência, esta é uma 
questão que importa investigar, em 
particular se tivermos em conta o 
seu impacto e potencial na melhoria 
da qualidade de vida destes indiví‑
duos em situação de vulnerabilidade.
Apesar dos avanços feitos em Portu‑
gal no que diz respeito à investigação 
da sexualidade e intimidade na popu‑
lação idosa, poucos são os estudos 
que têm explorado o tema, tendo 
como questão de fundo os idosos 
diagnosticados com demência. Este 
estudo pretende preencher igual‑
mente esta lacuna na investigação.  

A sexualidade é parte integrante 
da saúde humana e está presen‑
te em todas as faixas etárias. Esta 
tem implicações profundas, não só 
nos aspetos de natureza biológica 
e psicológica, como também, nos 
aspetos de caráter social e cultural. 
Para os idosos com demência, a se‑
xualidade significa um envolvimento 
contínuo com a vida, uma fonte de 
suporte emocional e um sentido de 
valorização pessoal e de autoestima. 
Sendo que o desejo humano pela in‑
timidade persiste apesar do declínio 
cognitivo provocado pela demência. 
As mudanças que ocorrem, (que são 
inerentes ao processo de envelhe‑
cimento), podem afetar o funciona‑
mento sexual, sendo difícil separar 
os seus efeitos individuais. Contudo, 
segundo vários estudos é evidente 
que o desejo e a atividade sexual se 
podem manter.
no entanto, tem sido fundamentado 
que a demência pode conduzir a 
uma grande variedade de problemas 
de origem sexual, em particular, na 
tarefa de tomada de decisão. Os ido‑
sos com demência podem perder o 
interesse em atividades sexuais, ou 

ainda, manifestar comportamen‑
tos sexuais inadequados, causando 
frustração nos seus parceiros e, 
inclusivamente, a si próprios. Por 
forma a determinar a condição dos 
idosos, estes devem ser submetidos 
a um processo de avaliação no qual 
familiares e técnicos ponderam os 
diferentes níveis de limitação neuro‑
cognitiva apresentados. 
Atualmente existe pouca informa‑
ção disponível que nos auxilie a 
compreender o ponto de vista dos 
cuidadores, relativamente a esta 
matéria por um lado, e por outro, 
a perceber de que forma se pode 

manter uma vida sexual satisfatória 
nos utentes vulneráveis, face aos 
desafios físicos e psicológicos ine‑
rentes à sua condição. As pessoas 
idosas com demência, gradualmente, 
perdem o interesse em atividades de 
caráter sexual, causando frustração 
nos parceiros e em si próprios, o que 
pode afetar a sua qualidade de vida. 
Mas também pode acontecer que a 
sua intimidade e sexualidade assuma 
manifestações tais como carinho, 
romance, presença, companheirismo, 
cuidados pessoais, toque e a ex‑
pressão da necessidade de se sentir 
atraente, o que é encarado como 
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uma substituição positiva da relação 
sexual (Lightbody, 1993; Mulligan & 
Palguta, 1991; nogueira, Brasil, de 
Sousa, Santos, & Dourado, 2013).
neste sentido, foram efetuados dois 
estudos de forma a enriquecer o 
processo de análise, baseada numa 
abordagem combinada: o estudo 1 
focou ‑se numa pesquisa de aborda‑
gem qualitativa e o estudo 2 aplicou 
uma metodologia quantitativa. 
Uma abordagem de análise multiva‑
riada é mais favorável, neste campo 

de estudo, para obtenção de uma 
melhor e mais aprofundada per‑
ceção do tema. Durante a fase de 
análise e de interpretação, foi usada 
a análise temática, por forma a per‑
mitir a identificação de padrões de 
significados, que se repetem na base 
de dados, estas técnicas de análise 
fazem uso de procedimentos e pro‑
pósitos sistemáticos para descrever 
o conteúdo das mensagens. 
Por outro lado, a análise quantitativa 
foi usada para determinar a frequência 

de ocorrências em cada comunica‑
ção individual, motivo pelo qual a 
informação quantitativa foi sujeita a 
uma análise estatística confidencial. 
O método de recolha de informa‑
ção usado consiste na aplicação 
de entrevistas semiestruturadas e 
questionários online de respostas 
fechadas. A investigação foi desen‑
volvida em Portugal através de dois 
estudos independentes. 
no Estudo 1 foram realizadas pre‑
sencialmente entrevistas detalhadas 
a um total de 32 participantes. os 
participantes foram convidados a 
responder a entrevistas presenciais 
que foram realizadas entre novem‑
bro de 2017 e fevereiro de 2018. 
Foram selecionados possíveis parti‑
cipantes no estudo através de listas 
de contactos e redes sociais (por 
ex. organizações que trabalham com 
idosos com demência). Através de 
fóruns na internet, no Facebook e 
no LinkedIn, identificaram ‑se pro‑
fissionais de saúde e cuidadores fa‑
miliares com vista à sua colaboração 
no estudo. Foram enviados pedidos, 
por escrito, a diferentes instituições 
portuguesas (tanto públicas como 

privadas), associações e centros co‑
munitários (tais como a Alzheimer 
Portugal e Programas de Estimula‑
ção), esclarecendo o propósito da 
investigação, os objetivos do estudo, 
a autorização para realizar as entre‑
vistas aos seus prestadores de cuida‑
dos de saúde e solicitando informa‑
ções para o contacto com as famílias 
dos cuidadores, que concordaram 
em colaborar no projeto de inves‑
tigação. Além disso, foram efetuadas 
visitas às organizações convidando 
os técnicos a participar no estudo. 
Este revelou ‑se o método mais 
eficaz para obter o consentimento 
por parte das instituições, dos pro‑
fissionais de saúde, bem como dos 
cuidadores familiares. Fez ‑se uso de 
contactos pessoais e da transmissão 
oral, por forma a encontrar familia‑
res e cuidadores de pacientes com 
demência que se encontrassem ins‑
titucionalizados. Cada instituição, as‑
sim como cada um dos participantes 
na investigação, recebeu uma carta 
com uma explicação pormenorizada 
acerca do propósito do estudo, uma 
descrição e explicação dos objetivos 
da investigação, tendo ‑lhes ainda sido 
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requerida uma declaração de con‑
sentimento informado. Foi assegura‑
do aos entrevistados a confidencia‑
lidade dos dados fornecidos e que 
estes se destinariam exclusivamente 
à investigação académica. Tendo 
a autorização sido consentida, foi 
possível proceder às entrevistas, 
que se realizaram em diferentes 
instituições consoante as respetivas 
realidades. Cada entrevista teve a 
duração aproximada de 40 minutos.
A amostra final consistiu em 20 pro‑
fissionais de saúde e 12 cuidadores 
familiares. Entrevistas presenciais 
detalhadas foram realizadas a uma 
amostra total de 32 participantes. 
nesta amostra, 27 participantes 
eram mulheres e 5 eram homens. 
Apresentando uma idade média de 
38.16 anos (SD =13.98), abrangen‑
do indivíduos dos 18 aos 71 anos. 
Cerca de 65.7% dos idosos desta 
amostra foram diagnosticados com 
a doença de Alzheimer.
no Estudo 2, o grupo dos partici‑
pantes respondeu ao questionário 
online que era constituído por 69 
profissionais de saúde e 40 cui‑
dadores familiares. no total, 109 

participantes responderam ao ques‑
tionário online, 69 dos quais eram 
profissionais de saúde, e 40, cuida‑
dores familiares, todos com idade 
superior a 18 anos. nesta amostra, 
91 dos entrevistados eram mulheres 
e 18 eram homens. A sua idade mé‑
dia era de 38.26 anos (SD =15.56), 
com idades compreendidas entre 
os 17 e os 86 anos. Cerca de 61.5% 
dos idosos desta amostra estavam 
diagnosticados com a doença de Al‑
zheimer e 10.1 % com a doença de 
Parkinson. A informação recolhida é 
o resultado das transcrições efetua‑
das das entrevistas detalhadas.
neste estudo os participantes foram 
selecionados online; esta seleção foi 
efetuada entre outubro de 2017 e 
fevereiro de 2018. Foi disponibili‑
zado um link especificamente para 
esta investigação e disseminado às 
instituições portuguesas.
no Estudo 2 usou ‑se a mesma abor‑
dagem que no Estudo 1 para reunir 
participantes. Todos eles deram o 
seu consentimento para a participa‑
ção no inquérito online, confirman‑
do o facto de a sua participação ser 
voluntária. Cada questionário levou 

cerca de 8 minutos a ser preenchi‑
do, que incluiu questões sociode‑
mográficas, questões específicas de 
resposta fechada relacionadas com 
o presente tema de investigação.
O inquérito online foi concebido 
para obter informação que cumpris‑
se com os requisitos estabelecidos 
para os dados do presente estudo. A 
secção ‘A’ centrou ‑se em questões 
sociodemográficas que incluíam: ida‑
de, género, local de residência atual, 
estado civil, educação, nível econó‑
mico, situação profissional, orienta‑
ção sexual, apurando se os partici‑
pantes tinham filhos ou não, e se se 
encontravam ou não empregados 

no momento em que responderam 
ao inquérito.  
A secção ‘B’ desenvolve ‑se em tor‑
no de questões relativas ao tema 
principal do estudo e seus objetivos. 
Um conjunto de 12 questões fecha‑
das, baseadas no relatório “The last 
taboo: A guide to Dementia, Sexua‑
lity, Intimacy and Sexual Behavior 
in Care Homes” (Bamford & Serra, 
2011) foi usado na segunda secção 
do inquérito online tendo sido so‑
licitado aos respondentes que se‑
lecionassem respostas numa escala 
tipo Likert de 4 pontos (variando 
entre discordo completamente e 
concordo plenamente).
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Os resultados qualitativos demons‑
tram que: 
Relativamente ao estudo qualita‑
tivo, a análise de conteúdo dos 32 
participantes resultou numa análise 
compreensiva das entrevistas, que 
tornou possível categorizar 11 uni‑
dades de significado, englobando 63 
subcategorias que definem a essên‑
cia do estudo.
De acordo com os temas chave 
identificados, sinalizamos as subca‑
tegorias com a maior frequência de 
resposta, e concluímos que:
1. os participantes identificaram 

a presença da sexualidade, in‑
timidade e comportamentos 
sexuais nas pessoas idosas com 
demência, como a expressão de 
uma necessidade psicológica e a 
ser encarados com a maior na‑
turalidade possível; 

2. a sexualidade é considerada em 
grande parte como uma mani‑
festação de amor, afetividade e 
proximidade, em vez da existên‑
cia exclusiva de relação sexual; 

3. os participantes colocaram a 
hipótese de as crenças sociais 
influenciarem a mentalidade e a 

educação nos dias de hoje, e que 
tal facto, está na origem da exis‑
tência de tabus relativamente à 
sexualidade na terceira idade, 
em particular, na demência; 

4. os participantes referiram, no 
que diz respeito à atuação dos 
profissionais de saúde, que es‑
tes são sensíveis à questão das 
necessidades e dos compor‑
tamentos sexuais dos idosos e 
que procuram tratá ‑la da forma 
o mais natural e discreta; 

5. é sentida, regra geral, uma limi‑
tação ao nível da formação dos 
profissionais e também a existên‑
cia de alguns obstáculos relativos 
às orientações expressas pelas 
instituições, particularmente se 
os idosos manifestam compor‑
tamentos sexuais inapropriados; 

6. a tomada de decisão é determi‑
nada pelo idoso se este reúne 
as faculdades para manifestar 
plenamente os seus desejos. 

Em relação à pesquisa quantitativa 
foi concluído que:
1. uma percentagem elevada dos 

participantes discorda da in‑
ferência de que as pessoas ao 

envelhecerem se interessam 
cada vez menos pelo sexo e pela 
expressão da sua sexualidade;

2. considera ‑se que deve existir li‑
berdade para que cada um possa 
exprimir ‑se sexual e intimamen‑
te de forma o mais natural e 
espontânea;

3. falta de tempo por parte dos 
cuidadores para dar resposta a 
estas situações;

4. manifestação de preocupação 
no que toca às reações quer dos 
parceiros, quer dos membros da 
família do idoso face às expres‑
sões sexuais.

na sociedade portuguesa atual, para 
fazer face aos desafios que a sexuali‑
dade das pessoas idosas acarreta, em 
particular de idosos com demência, 
é claramente insuficiente. O méto‑
do de pesquisa utilizado permitiu 
que o tema fosse analisado com 
mais pormenor, o que levou a uma 
maior compreensão das perceções 
dos participantes.
Apesar da preocupação em respon‑
der de forma adequada às exigências 
desta população alvo, faltam diretri‑
zes gerais por parte das instituições,       

formação e disponibilidade. É necessá‑
ria uma maior capacitação e educação 
para que seja transmitido conheci‑
mento e desenvolvidas competências 
para discutir o tema com sensibilida‑
de. É fundamental que os participan‑
tes respondam às necessidades dos 
idosos com abertura e encarando os 
comportamentos sexuais de forma 
natural, promovendo o desenvolvi‑
mento da sua qualidade de vida. 
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Ao longo da investigação observou‑
‑se que o envelhecimento não im‑
plica a estagnação da sexualidade, 
embora possa haver uma diminuição 
da ocorrência de relações sexuais. 
Verifica ‑se que a intimidade tem uma 
influência positiva sobre a demência, 
pois os testemunhos dos participan‑
tes indicam que dar as mãos, trocar 
carícias, beijos e afetos, abraçar e 
namorar pode ter um impacto posi‑
tivo nestes pacientes. As expressões 
sexuais dos idosos com demência 
podem, no entanto, envolver riscos e 
consequentemente, requerer moni‑
torização e redireccionamento. Por 

essa razão é relevante desenvolver‑
‑se uma cultura em que os idosos se 
sintam confortáveis para expressar 
as suas preocupações, reconheçam 
as suas emoções, sem receio de 
serem julgados ou ridicularizados, 
e encontrem apoio na abordagem 
holística dos cuidados que lhes são 
prestados. 
Verificou ‑se que o ambiente em que 
os idosos são cuidados nem sempre 
proporciona a abordagem de ques‑
tões sobre sexo, muitos consideram 
difícil e embaraçoso falar de proble‑
mas sexuais e pedir qualquer tipo 
de ajuda, provocando em geral um 

constrangimento cultural que inibe 
uma discussão aberta e informada.
A formação especializada permitiria 
uma resposta adequada às situa‑
ções relacionadas com a expressão 
sexual destes pacientes e facilitaria 
também nos processos de tomada 
de decisão, nomeadamente: se as 
interações sexuais são ou não per‑
mitidas, que tipos de comportamen‑
tos sexuais são aceitáveis, entre que 
pessoas podem elas ocorrer, onde, 
quando, e ainda, na definição dos 
procedimentos concretos da inter‑
venção dos técnicos de saúde. 
Concluindo, os resultados qualita‑
tivos demonstram que existe de 
facto a presença da sexualidade, 
intimidade e comportamento sexual 
nas pessoas idosas com demência, 
apesar dos défices cognitivos que 
apresentam (Ex: “É parte da vida e 
penso que é uma coisa positiva porque 
sinto que torna os idosos mais felizes... 
Eu penso que se os idosos têm a capa‑
cidade cognitiva para decidir que de‑
vem avançar nesse sentido, deveríamos 
torná ‑lo possível”). Uma elevada per‑
centagem dos participantes referiu 
que a sexualidade é o resultado de 

uma necessidade psicológica e devia 
ser encarada de forma tão natural 
quanto possível. 
A sexualidade é considerada como 
uma manifestação importante de 
amor, afetividade e proximidade, e 
não apenas a existência exclusiva 
da relação sexual. (Ex: “O termo se‑
xualidade não é sinónimo de relação 
sexual, a sexualidade envolve muito 
mais; pressupõe amor, afeto, sensuali‑
dade, fantasia, sentimentos necessários 
em qualquer etapa da vida. Logo, a 
vida sexual não se extingue na tercei‑
ra idade, apenas se alteram as suas 
caraterísticas…”). neste estudo, as 
crenças pessoais e a educação são 
consideradas como influenciadores, 
que perpetuam a existência de ta‑
bus na sexualidade da terceira idade 
com demência. (Ex: “Os tabus que 
uma determinada cultura impõe a 
um indivíduo, influenciam diretamen‑
te o exercício e o sentimento relativo 
à experiência da sexualidade… O 
sexo está erroneamente associado à 
juventude...”).
no que diz respeito ao desempenho 
dos profissionais de saúde, estes pro‑
curam ser delicados no que toca às 
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necessidades dos idosos e dos seus 
comportamentos sexuais, procuran‑
do encarar as ocorrências da forma 
mais natural e discreta possível (Ex: 
“Eu encaro isso da forma mais natural 
possível, e se nalgum caso são soubesse 
como agir, procuraria a ajuda de algum 
técnico mais competente”). no entanto, 
é validada a falta formação dos técni‑
cos e de linhas orientadoras gerais 
da instituição (Ex: “Penso que devia 
haver formação para saber como lidar 
e dar resposta a estas situações… Não 
devemos impor as nossas ideias como 
queremos, têm de existir diretrizes se‑
gundo as quais nos possamos reger…”). 
Ainda que seja um número reduzido 
de idosos que adota estes compor‑
tamentos, os participantes referem 
uma desinibição geral dos pacientes 
como resultado do diagnóstico apre‑
sentado (Ex: “Era engraçado observar 
a sua desinibição perante um assunto 
como o sexo, que era um tabu, e que a 
partir do momento em que ficou doente 
se tornou completamente banal… Não 
tinha ideia que se podia ficar assim tão 
desinibido…”).
Através de avaliações psicológicas 
periódicas é possível determinar o 

grau de insight da situação do pró‑
prio idoso. Desta forma, determina‑
‑se se o idoso consegue fazer 
escolhas sobre a sua intimidade e 
comportamentos sexuais, priori‑
zando sempre as condições onde 
o idoso tenha um papel ativo (Ex: 
“...Eu penso que ela continua a ter a 
capacidade de decidir nestes assuntos. 
No entanto, se a demência se agravar e 
ela deixar de ter um discurso lógico… 
não devíamos decidir nada em nome 
dessa pessoa.”)
no Estudo 2 os resultados centrais 
permitiram concluir que à medi‑
da que os idosos envelhecem não 
existe uma perda significativa pelo 
sexo ou pela expressão, segundo os 
participantes, as pessoas idosas com 
demência devem ter a liberdade de 
se expressar sexual e intimamente 
de forma natural e espontânea. É, no 
entanto, sinalizada a falta de tempo 
por parte dos cuidadores para se 
dedicarem aos problemas inerentes, 
manifestando preocupação relativa‑
mente às reações dos parceiros e 
familiares sobre o tema em questão.
Os resultados desta investigação 
são diretamente relevantes para o 

desenvolvimento de políticas pú‑
blicas na prestação de cuidados de 
saúde em Portugal, que permitirão 
ambientes promotores da expres‑
são das necessidades sexuais dos 
pacientes idosos com demência. 
Assim sendo, os serviços que aco‑
lhem idosos, a longo prazo, devem 
adaptar os ideais, atitudes e crenças 
às necessidades do contexto e das 
situações específicas. 
Essa evolução e valorização na preser‑
vação de capacidades do idoso com 
demência começa ‑se a verificar com 
o novo regime que entrou em vigor 
no dia 10 de fevereiro de 2019, Lei 
nº49/2018 “Regime Jurídico do Maior 
Acompanhado” A partir de agora, já 
não há tutores, há acompanhantes. 
Tal como já não há cidadãos inter‑
ditados, há maiores acompanhados. 
Alguém que, até hoje, fosse declarado 
interdito era considerado totalmente 
incapaz de gerir a sua pessoa e os 
seus bens. Com o processo especial 
de acompanhamento de maiores, o 
que se pretende é que as medidas se 
limitem ao estritamente necessário, 
privilegiando a autonomia das pes‑
soas com capacidade diminuída. Será 

sempre o juiz a decidir se há motivo 
para o acompanhamento e a indicar 
quais os direitos e obrigações que a 
pessoa continua a poder exercer li‑
vremente e quais aqueles em que será 
necessário intervir o acompanhante, 
mediante perícias para a avaliação da 
saúde mental. 
Agora, mais do que nunca, importa 
promover o diagnóstico precoce, 
para que, a tempo e com autonomia, 
sejam feitas escolhas, se planeie e 
decida sobre o seu futuro. Só assim 
o grande potencial do novo regime 
pode aproveitar em pleno às Pes‑
soas com Demência.
Spece afirma que, há orientações 
gerais que devem ser implemen‑
tadas para proteção dos direitos 
dos utentes no que diz respeito à 
sexualidade e intimidade. Os regu‑
lamentos devem incluir questões 
relacionadas com: a capacidade de 
exprimir consentimento através de 
linguagem verbal clara ou diretivas 
registadas; o requerimento de ava‑
liações feitas por profissionais da 
área, que através do uso de uma 
abordagem válida determine as 
competências do idoso; o direito 
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dos utentes cancelarem a permissão 
concedida independentemente da 
sua capacidade (as expressões de 
intimidade podem cessar se o utente 
for incapaz de manter o controlo); 
os utentes devem receber instruções 
detalhadas se se tornarem incapazes 
(de forma a que outra pessoa possa 
tomar decisões em seu nome e zelar 
pelos seus direitos); se o idoso não 
tiver capacidade de referir oral ou 
fisicamente, ou se comunica o desejo 
de cancelar o seu consentimento, a 

instituição deve garantir a privacida‑
de e o respeito pelos seus direitos; 
se um idoso se magoar nestas cir‑
cunstâncias, um prestador de cui‑
dados qualificado pode pedir ao es‑
poso/parceiro para esclarecer se o 
utente recusou a intimidade verbal 
ou física; se houver confirmação, um 
técnico qualificado deve fazer chegar 
a questão a tribunal apenas se for 
necessário, para determinar que de 
acordo com o interesse do utente 
se deve cessar a intimidade. Para tal, 

é benéfico considerar ‑se situações 
passadas da pessoa em questão, do 
conhecimento da sua personalidade, 
pesando os seus interesses críticos 
e práticos, o seu bem ‑estar físico 
e emocional, enquanto a institui‑
ção deve determinar também os 
seus interesses usando os mesmos 
critérios.
Por forma a prestar a melhor assis‑
tência e um ambiente propício para 
os idosos com demência, deve ter ‑se 
em conta: a necessidade de encora‑
jar os utentes a cultivarem amizades 
e interações cautelosas; promover 
a privacidade e oportunidades para 
que os utentes possam estar juntos; 
motivar os idosos a sentirem ‑se 
bem consigo próprios; a preservar 
a sua identidade sexual e promover 
o sexo seguro (Bamford & Serra, 
2011). 
O objetivo da presente investigação 
passava por entender as perceções 
dos técnicos e cuidadores familiares 
sobre a sexualidade, intimidade e 
comportamentos sexuais das pes‑
soas idosas com demência; porém, 
a dimensão da amostra é reduzida 
pelo que se deve realizar estudos 

futuros considerando amostras 
mais amplas, por forma a aumentar 
a representatividade dos resultados 
alcançados. 
É fundamental que se continue a 
aprofundar esta temática e a divul‑
gar a informação junto dos técnicos 
e cuidadores que cuidam de idosos 
com demência, para que possam 
dar respostas mais adequadas às 
situações do idoso. Apesar de algum 
progresso ter sido verificado na 
literatura, relativamente ao estudo 
da sexualidade na terceira idade, 
muito resta ainda explorar e analisar 
quando se aborda a sexualidade na 
demência. 
Tendo em conta as respostas atuais 
vigentes é elementar desconstruir 
crenças e mitos na área da sexua‑
lidade e intimidade das pessoas ido‑
sas com demência. Se pretendemos 
promover o envelhecimento com 
dignidade é preciso ter sempre em 
consideração a dimensão sexual do 
ser humano, pois ninguém existe 
plenamente sem a presença do ou‑
tro.  

Portuguesa
Caritas´



32 33

Cáritas
Editorial

Portuguesa
Caritas´

a aliança do pensar e do fazer

pessoais, toque e a expressão da 
necessidade de se sentir atraen‑
te, o que é encarado como uma 
substituição positiva da relação 
sexual, propriamente dita. É nestas 
manifestações que devemos estar 
atentos e recetivos. 
Mais do que nos preocuparmos 
com a atuação e a desmistifica‑
ção das crenças disfuncionais da 
sociedade em relação à temática, 
é fundamental posicionarmo ‑nos 
em relação aos cuidados prestados 
ao idoso e sensibilizarmo ‑nos para 

uma atuação mais humanizada e di‑
recionada às necessidades específi‑
cas da população. É este conteúdo 
que pretendo transmitir com esta 
investigação. 

EC: Que contributos pode apresen‑
tar este livro para contrariar alguns 
dos problemas identificados entre 
as pessoas com demência?

SP: A temática da sexualidade na 
terceira idade, em especial daque‑
les que apresentam um diagnóstico 

EditOrial CáritaS (EC): Do livro 
“A Sexualidade nas pessoas com 
demência  ‑ a visão dos técnicos e 
familiares”, enquanto autora, que 
aspetos considera mais relevantes 
associados à sua forma e conteúdo?

Sarah PinhO (SP): A sexualidade é 
parte integrante da saúde humana 
e está presente em todas as faixas 
etárias. Esta tem implicações pro‑
fundas, não só nos aspetos de natu‑
reza biológica e psicológica, como 
também, nos aspetos de caráter 
social e cultural. Para os idosos 
com demência, a sexualidade sig‑
nifica um envolvimento contínuo 
com a vida, uma fonte de suporte 
emocional e um sentido de valori‑
zação pessoal e de autoestima.

Atualmente existe, de facto, pou‑
ca informação disponível que nos 
auxilie a compreender o ponto de 
vista dos cuidadores, relativamente 
a esta matéria por um lado, e por 
outro, a perceber de que forma se 
pode manter uma vida sexual satis‑
fatória nos utentes vulneráveis (face 
aos desafios físicos e psicológicos 
inerentes à sua condição). É perce‑
cionado que as pessoas idosas com 
demência, gradualmente, perdem o 
interesse em atividades de caráter 
sexual, causando frustração nos par‑
ceiros e em si próprios, o que pode 
afetar a sua qualidade de vida. no 
entanto, acontece que a intimidade 
e a sexualidade assumem manifes‑
tações tais como carinho, romance, 
presença, companheirismo, cuidados 

À conversa com

sarah pinho
autora do livro e vencedora da i edição do prémio 
dr. alberto diniz da fonseca
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demencial, não é um tema de pes‑
quisa comum entre os psicólogos 
em Portugal, desde logo, devido 
ao comportamento estereotipado 
culturalmente e ao dilema ético 
envolvido no assunto. Este estudo 
pretende colmatar essa lacuna no 
conhecimento. Uma vez que atual‑
mente a esperança de vida aumen‑
ta, e com ela, o número de casos 
de pessoas com demência, esta é 
uma questão que importa investi‑
gar, em particular se tivermos em 
conta o seu impacto e potencial 
na melhoria da qualidade de vida 
destes indivíduos em situação de 
vulnerabilidade.

Os resultados desta investigação 
são igualmente diretamente rele‑
vantes para o desenvolvimento de 
políticas públicas na prestação de 
cuidados de saúde em Portugal, que 
permitirão ambientes promotores 
da expressão das necessidades 
sexuais dos pacientes idosos com 
demência. Assim sendo, os serviços 
que acolhem idosos, a longo prazo, 
devem adaptar os ideais, atitudes e 
crenças às necessidades do contex‑
to e das situações específicas. Essa 
evolução e valorização na preserva‑
ção de capacidades do idoso com 
demência começa ‑se a verificar 
com o novo regime que entrou em 

vigor no dia 10 de fevereiro de 2019, 
Lei nº49/2018 “Regime Jurídico do 
Maior Acompanhado”. no entanto, 
ainda muito há que ser feito, prin‑
cipalmente na desconstrução de 
mitos na área da sexualidade e inti‑
midade das pessoas idosas com de‑
mência. Se pretendemos promover 
o envelhecimento com dignidade 
é necessário ter em consideração 
a dimensão sexual do ser humano, 
pois ninguém existe plenamente 
sem a presença do outro.

EC: Como se sente enquanto ven‑
cedora da I edição do Prémio Dr. 
Alberto Diniz da Fonseca?

SP: Um orgulho miudinho. Sinto 
que todo o trabalho desenvolvido 
foi recompensado e valorizado, 
por alguém que poderá levar ainda 
mais longe esta investigação. E sin‑
to uma responsabilidade acrescida, 
de me manter atualizada e porque 
estou/estamos a fomentar conhe‑
cimento, não só aos cuidadores 
como à comunidade científica.
Iniciarem esta entrega com esta 
temática é um passo importante 

para esta população em específico 
e de alguma forma valoriza a Cá‑
ritas. Confirmamos que, ao terem 
selecionado esta investigação, iden‑
tificaram esta temática como uma 
questão social emergente. Revejo‑
‑me e identifico a Cáritas nos pas‑
sos do Papa Francisco, que através 
dos seus gestos e das suas palavras 
mostra ‑nos que é essencial estar‑
mos atentos e agir ativamente nas 
especificidades da população e do 
individuo, devendo ‑nos adaptar às 
exigências do meio. O cuidado ao 
outro é, e deve ser mesmo isso, es‑
tar atento às suas particularidades. 
A conferência da entrega do prémio 
intitulava ‑se “A Aliança do Pensar e 
do Fazer” precisamente porque de‑
vemos de ser como o Dr. Alberto 
Diniz da Fonseca, impulsionador na 
criação de projetos sociais, o que 
nos leva a refletir. Não basta estar‑
mos sensibilizados para as questões 
emergentes da sociedade, precisa‑
mos de apelar, defender e agir. Este 
é um pequeno passo para o início 
do fazer. Que façamos todos parte 
desta aliança.  

Portuguesa
Caritas´
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EditOrial CáritaS (EC): Do livro 
“A Sexualidade nas pessoas com 
demência  ‑ a visão dos técnicos e 
familiares”, resultante da tese de 
mestrado da aluna Sarah Pinho e 
da qual foi orientador, que aspetos 
considera mais relevantes associa‑
dos à temática em causa e à forma 
do estudo realizado?

hEnriquE PErEira (hP): O estudo 
encontra ‑se metodologicamente 
suportado em estratégias mistas 
(qualitativas e quantitativas) que per‑
mitem uma observação mais ampla 
e completa da temática. Dado que 
recolheu entrevistas no terreno, 
permitiu o contacto com a realidade 
e, assim, mais próximo da realidade. 
O que considero mais importante 

neste trabalho é o pioneirismo do 
tema e a capacidade que tem/terá 
de se falar de um tema que tem sido 
tabu. Penso que é necessário criar a 
atitude, por parte dos técnicos e dos 
cuidadores informais, que a sexuali‑
dade da pessoa idosa com demência 
é um assunto necessário e relevante 
de trabalhar se queremos promover 
a dignidade da pessoa em toda a sua 
plenitude.
 
EC:  Que aspetos gostaria de salien‑
tar relativamente à autora do livro 
e que orientou ao longo do seu per‑
curso de desenvolvimento da tese?

hP: Sempre teve uma atitude 
trabalhadora, empenhada e, so‑
bretudo, incansável na busca dos 

À conversa com

henrique pereira 
professor associado com agregação da 
faculdade de ciências sociais e humanas
da universidade da beira interior e orientador
da tese premiada

dados, da escrita mais correta e da 
responsabilidade de produzir um 
documento final que fosse de mui‑
ta qualidade científica, mas também 
socialmente impactante.

EC: Como se sente enquanto 
orientador da tese premiada que 
se traduz na atribuição da I edição 
do Prémio Dr. Alberto Diniz da 
Fonseca?

hP: Orgulhoso, mas expectante 
em relação à possibilidade de ins‑
pirar outras pessoas. 

Portuguesa
Caritas´
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EditOrial CáritaS (EC): Depois da 
assinatura do Protocolo, no dia 29 
de maio de 2018, entre a Univer‑
sidade da Beira Interior (UBI), a 
Cáritas Portuguesa e a Cáritas Dio‑
cesana da Guarda, procedeu ‑se, no 
passado dia 30 de outubro, na UBI, 
à I Edição do Prémio Dr. Alberto 
Diniz da Fonseca, que premiou a 
tese sobre “A Sexualidade nas pes‑
soas com demência  ‑ a visão dos 
técnicos e familiares”. Enquanto 
Vice ‑reitora da UBI, que aspetos 
gostaria de destacar nesta Parceria 
intitulada “Aliança do Pensar e do 
Fazer”?

anabEla diniS (ad): Há pouco 
mais de um ano, no dia 29 de maio 
de 2018, formalizou ‑se. através da 

assinatura de um protocolo, a co‑
laboração entre a UBI, a Cáritas 
Portuguesa e a Cáritas Diocesana 
da Guarda, lançando a Iª Edição do 
Prémio Dr. Alberto Diniz da Fon‑
seca. O evento do passado dia 30 
de outubro na UBI, com a atribui‑
ção deste prémio, constituiu o en‑
cerramento deste primeiro ciclo, o 
primeiro de muito outros que se 
hão de suceder. 
O tema da obra premiada  ‑ Sexua‑
lidade nas pessoas idosas e com 
demência  ‑ é um assunto perti‑
nente e muito presente na nossa 
sociedade (e cada vez mais, pelo 
aumento da longevidade do ser 
humano). Apesar disso é muitas 
vezes ignorado ou tratado como 
um tabu, impedindo um “pensar” 

À conversa com

anabela dinis
vice ‑reitora da universidade da beira interior

esclarecido e um “agir” adequado. 
Esta obra apresenta o “como se 
faz”  ‑ apresentando as visões dos 
técnicos e dos familiares que lidam 
diariamente com esta problemáti‑
ca  ‑ mas permite também um “pen‑
sar”, i.e. uma reflexão sobre essa 
atuação e, com isso, compreender 
melhor “como se deverá fazer”. 
Reconhecendo, pois, que a temática 
da sexualidade nos idosos  ‑ e mais 
ainda, nos idosos com demência  ‑ 
é, sem dúvida, uma área onde ainda 
há muito por fazer, acreditamos 
que esta obra é um pequeno, mas 

importante, contributo no sentido 
de melhorar a qualidade de vida 
destas pessoas e das suas famílias. 
Este momento foi, pois, extrema‑
mente enriquecedor para a Aca‑
demia e para a comunidade em 
geral, constituindo uma ocasião de 
aprendizagem e de crescimento 
humano e profissional. Foi também 
um momento de grande relevância 
que vai ao encontro do compro‑
misso de responsabilidade social 
assumido pela UBI: um compromis‑
so que passa pelo forte empenho 
na formação cívica dos indivíduos 
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(alunos, docentes, funcionários e 
comunidade), enquanto sujeitos 
capazes de agir para a construção 
de uma sociedade mais justa, equi‑
librada e desenvolvida onde, não só 
todos os seres humanos nasçam 
“livres e iguais em dignidade e em 
direitos” (Declaração Universal 
dos Direitos Humanos das nações 
Unidas) mas, também, que assim 
permaneçam ao longo da sua vida.

EC: No âmbito do lançamento de 
uma nova edição do Prémio Dr. Al‑
berto Diniz da Fonseca, que men‑
sagem gostaria de deixar, desde já, 
aos alunos da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da UBI enquan‑
to principais destinatários desta 
iniciativa?

ad: Aos jovens em geral e aos alu‑
nos da Faculdade de Ciências Socias 
e Humanas da UBI em particular, 
gostaria de deixar uma mensagem 
de esperança, de fé e de responsabi‑
lidade. Uma mensagem de esperan‑
ça num futuro melhor, uma mensa‑
gem de fé nas suas capacidades e 
uma mensagem de responsabilidade 

na construção desse futuro. Apesar 
de vivermos um momento contur‑
bado da história em questões am‑
bientais, políticas e sociais, os jovens 
dão mostras de estar atentos e se 
empenharem ativamente na procu‑
ra de soluções para os problemas 
que, nos vários domínios, afetam a 
sociedade atual. Por isso, acredito 
que não são uma “geração rasca”, 
nem sequer uma “geração à rasca”. 
Acredito que são, sobretudo, uma 
geração de gente com talento, ener‑
gia e com imensos recursos ao seu 
dispor, com capacidade de recorrer 
a tecnologias que lhes permitem ter 
um acesso melhor e mais rápido ao 
conhecimento e com isso serem 
também mais eficazes nas suas 
ações. 
Todavia, é importante estarmos 
cientes de que a Ciência não é 
neutra. A ciência, e em particu‑
lar nas áreas sociais e humanas, 
pode e deve ser perspetivada 
e desenvolvida a partir de uma 
consciência de responsabilidade 
individual e assente numa ética de 
investigação baseada na procura 
do bem comum. O meu desejo e 

a minha esperança (que é também 
uma certeza), é que, cientes desta 
responsabilidade e inspirados pela 
vida e obra da personalidade que 
dá nome a este prémio – o Dr. Al‑
berto Diniz da Fonseca  ‑ cada vez 
mais as alunas e os alunos da Facul‑
dade de Ciências Socias e Huma‑
nas se candidatem a este prémio, 
pois será sinal de que, com os seus 
estudos, estão a contribuir para 
aprofundar o conhecimento sobre 
a realidade social e, desta forma, 
a contribuir para a construção de 
um mundo melhor. 

Portuguesa
Caritas´
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“Aliança entre o Pensar e o Fazer”. 
Esta é a dinâmica mais favorável à 
intervenção social. Ela não é nova. 
Foi difundida e bem aproveita‑
da pelo inesquecível Movimento 
Católico conhecido como Ação 
Católica que tinha no “Ver, Julgar e 
Agir”, a estratégia para o exercício 
mais prático da cidadania dos seus 
membros.
É assim, também, que a Cáritas pro‑
cura nortear a sua ação, através do 
atendimento de proximidade que a 
deve levar a conhecer os proble‑
mas, mas com a pedagogia de não 
ir além do que é mesmo necessá‑

rio saber para cooperar com quem 
procura o apoio da Cáritas. A aná‑
lise dos casos tem de ser objetiva, 
ou seja, liberta de (pré) conceitos e 
de ideia sem fundamento a não ser 
o “sentir popular”. O fazer deve ig‑
norar propostas inexequíveis para 
a Cáritas e para a pessoa em causa, 
pondo em prática ações de assis‑
tência, sem esquecer a promoção 
de cada pessoa para eliminar a(s) 
causa(s) dos problemas, mesmo 
a intervenção sociopolítica, se 
necessário. Para que se alcancem 
estes objetivos não se pode des‑
curar a formação. É indispensável. 

EditOrial CáritaS (EC): A Cáritas 
Portuguesa, através da Editorial 
Cáritas, estabeleceu um Protocolo 
com a Cáritas Diocesana da Guar‑
da e com a Universidade da Beira 
Interior (UBI), que previa a publi‑
cação da melhor tese de mestrado 
na área das ciências sociais e huma‑
nas realizada nesta Universidade, 
traduzindo ‑se agora na atribuição 
da primeira edição do Prémio Dr. 
Alberto Diniz da Fonseca. Qual a 
importância que atribui a esta ini‑
ciativa denominada “Aliança do 
Pensar e do Fazer”?

EugéniO FOnSECa (EF): Esta inicia‑
tiva marca um dos aspetos deter‑
minantes da identidade da Editorial 
Cáritas. Algumas das publicações 

que, tendencialmente, poderão vir 
a ser cada vez mais, baseiam ‑se em 
dissertações realizadas em diferen‑
tes áreas do Ensino Superior e es‑
colhidas por júri competente. Para 
que isso fosse possível, têm vindo 
a realizar ‑se oportunos e signifi‑
cativos protocolos com diversos 
Institutos Politécnicos e Univer‑
sidades com o apoio das Cáritas 
diocesanas respetivas. Esta opção 
tem a vantagens da defesa de teses 
que partem de estudos de terreno, 
sujeitos a análises teóricas e, nor‑
malmente, terminam com propos‑
tas práticas com vistas a tornarem 
melhor, ou mesmo mudarem, as 
realidades estudadas. Esta metodo‑
logia é muito sintetizada no obje‑
tivo traçado pela Editorial que é a 

À conversa com

eugénio fonseca
presidente da direção da cáritas portuguesa
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porque tem a possibilidade de dar 
a conhecer alguns dos trabalhos 
científicos realizados que, na maio‑
ria, ficariam nos Arquivos de cada 
Escola; dos alunos a quem é dada a 
possibilidade de verem publicadas 
e colocadas em livrarias as suas 
obras; da população em geral, a 
possibilidade de aceder a conheci‑
mentos e propostas novos.
Para isso, é necessário um maior 
envolvimento das Cáritas diocesa‑
nas no apoio e colaboração com 
a Editorial; no acompanhamento 
ativo das parcerias já efetuadas e 
a procurar novas; na difusão dos 
títulos, levando ‑os para cada ação 
que realizem a nível diocesano e a 
nível paroquial. Sem o entusiamo 
das Cáritas diocesanas enfraquece‑
‑se o dinamismo da Editorial e 
seria uma perda grave nos quatro 
níveis referidos atrás. Reitero que 
esta atividade da Cáritas tem con‑
tribuído para uma imagem mais 
condizente com a sua real missão 
e sendo parceira de uma instância 
que a dignifica que é o Ensino Su‑
perior. 

Portuguesa
Caritas´

Os títulos publicados pela Edito‑
rial Cáritas são uma ajuda a não 
desvalorizar. 

EC: Enquanto Presidente da Dire‑
ção da Cáritas Portuguesa, quais os 
seus anseios relativamente ao futu‑
ro desta Parceria?

EF: O que mais anseio é que estas 
parcerias se alarguem a mais Esco‑
las de Ensino Superior. não só para 
se alcançarem os objetivos traça‑
dos, mas porque os protocolos já 
assinados estão a dar bons frutos. 

não me satisfaz só o número, que 
gostaria de ver crescer, mas, funda‑
mentalmente, que os protocolos já 
assinados continuem a ser virtuo‑
sos e que o sejam também para os 
que vierem a serem realizados. A 
importância destas parcerias situa‑
‑se a quatro níveis: da Cáritas Por‑
tuguesa e das Cáritas diocesanas, 
na medida em que mostra a face 
mais clara da identidade e missão da 
Cáritas que é a promoção da digni‑
dade de cada ser humano e a trans‑
formação das realidades “inumanas 
em humanas”; do Ensino Superior 
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