
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO IDOSO (BRAGA, PORTUGAL) 

A Comissão de Proteção ao Idoso é uma associação que se dedica ao estudo e divulgação das 

questões sobre o envelhecimento e à defesa e promoção da pessoa idosa. 

A nossa atividade centra-se na capacitação das pessoas idosas promovendo a sua participação nas 

decisões relativas à sua pessoa. 

A área de atuação é a região do norte de Portugal, com uma população de 3,6 milhões. 

A CPI foi constituída em 10 de dezembro de 2013 e tem sede em Braga (Portugal). 

A associação é constituída por juízes, Magistrados do Ministério e técnicos com formação na área 

social. 

Temos o estatuto de Instituição Particular de Utilidade Social (IPSS). 

Organizamos conferências e ações de formação. Publicamos uma revista digital com estudos 

científicos na área do envelhecimento. Também publicamos estudos destinados a técnicos, 

estudantes e outras pessoas com interesse nesta matéria. 

Criámos a figura do provedor do idoso que é uma pessoa da comunidade que tem a função de 

servir de ligação entre as pessoas idosas e as instituições. O provedor do idoso é estabelecido 

através de parcerias entre a CPI e as câmaras municipais e está a funcionar em Guimarães, Póvoa 

de Lanhoso, Amares e Vieira do Minho. 

Realizámos a iniciativa O silêncio tem voz sobre a violência contra as pessoas idosas. Esta 

iniciativa decorreu em escolas no norte de Portugal. Participaram 50 escolas, 58 professores e 

12.000 alunos. 

Também realizámos o projeto Mãos que transformam que envolveu pessoas idosas da cidade de 

Braga. Este projeto destinou-se a apoiar as pessoas idosas nos períodos de confinamento e 

limitações à mobilidade provocados pela Covid-19. Apoiámos pessoas idosas na realização de 

trabalhos artísticos, fornecendo o material necessário e contatando-as com regularidade para 

combater o isolamento. Os trabalhos foram expostos e foi realizada uma conferência para debater 

a realidade das pessoas idosas durante a pandemia, o impacto e as estratégias para superar estas 

dificuldades. 

Temos protocolos de colaboração com o Ministério Público (Procuradoria da República das 

Comarcas de Braga e do Porto) e com a Polícia de Segurança Pública (Comando Distrital de 

Braga) na área da violência contra as pessoas idosas. 

Também temos protocolos com as câmaras municipais e as universidades (Universidade do 

Minho e Instituto Superior de Serviço Social do Porto). 

Página da associação www.cpidoso.pt 

Saiba mais sobre nós e conheça a nossa atividade aqui. 

https://www.cpidoso.pt/

