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PERGUNTA ORAL O-…/10
apresentada nos termos do artigo 115.º do Regimento
por Elizabeth Lynne, Pervenche Berès em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais
à Comissão

Assunto: Cuidados de longa duração para as pessoas idosas

As alterações demográficas que se verificam na União Europeia significam que a prestação de 
cuidados de qualidade às pessoas idosas deve constituir uma prioridade para a União Europeia. 
Com o aumento da esperança de vida da população, aumentam também as necessidades de 
serviços sociais e cuidados de saúde a nível institucional, nas estruturas comunitárias e a 
domicílio. Proteger as pessoas idosas de maus-tratos nas estruturas comunitárias e a nível da
prestação de cuidados é uma componente essencial dessa resposta.

1. Que papel considera a Comissão que pode desempenhar no estabelecimento e na divulgação 
de boas práticas no que respeita à prestação de cuidados de longa duração às pessoas idosas?

2. Que estudos, dados ou informações pode a Comissão fornecer sobre o número de 
falecimentos de pessoas idosas dependentes que possam ser atribuídos a desnutrição ou 
desidratação?

3. De que forma examina a Comissão a utilização das chamadas “ordens para não reanimar” 
enquanto meio de recusa de tratamentos e cuidados a pessoas idosas? Reconhece a 
Comissão que estas práticas violam o direito à vida, tal como estabelecido no artigo 2.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais? Está a Comissão de acordo em que as decisões de não 
reanimar cidadãos da UE não deveriam ser tomadas com base na idade, mas em função de 
uma avaliação médica da qualidade de vida após a reanimação, e em consulta com as
pessoas idosas em causa e os familiares mais próximos?

4. Pode a Comissão indicar que medidas tomou para pôr em evidência os níveis de maus-tratos 
a pessoas idosas nos Estados-membros da União Europeia e se, na sua investigação, 
identificou exemplos de boas práticas em matéria de protecção das pessoas idosas nas 
estruturas comunitárias e nos centros de cuidados?

5. Está a Comissão de acordo em que é urgente que o Parlamento Europeu e o Conselho de 
Ministros adoptem, a nível da UE, um código de conduta, que precise as orientações 
mínimas e os resultados a alcançar pelos serviços correspondentes no que diz respeito à
prestação de cuidados de longa duração?
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