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EDITORIAL
Ao chegarmos ao fim do ano,
sentimo-nos como quem acabou
de cumprir uma missão, tantas
foram

as

iniciativas

e

M Ê S da Associação.
actividades
ANO

Não querendo ainda fazer um
balanço

do

certeza

que

largamente

ano,

temos

a

“ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DAS ORGANIZAÇÕES”
FARO 2010

ultrapassamos
o

que

nos

propusemos realizar em 2010 e

Decorreu durante o passado dia 20 de Novembro, na cidade de Faro, o evento promovido pela associação em
parceria com o Instituto Leopoldo Guimarães com o tem “Envelhecimento e Qualidade das Organizações”.

ainda nos resta um final de ano
bastante preenchido.
Sentimos contudo que existem

Desta iniciativa sobressai a enorme colaboração dada pela câmara municipal daquela cidade, incluindo a
participação do Presidente da Câmara, Engenheiro Macário Correia com uma intervenção de boas vindas e de
todo o staff da área social da autarquia que acompanhou os trabalhos.

coisas que estão a alterar,
devagarinho,

muito

devagarinho, mas que alteram

O evento foi constituído por 4 módulos principais, discutindo-se de manhã a motricidade e as questões do
envelhecimento e a qualidade das organizações. Da parte da tarde falou-se do papel das instituições e a
terminar da questão da liderança das organizações. A avaliação dos temas foi bastante positiva.

cada vez que nos esforçamos,
que nos juntamos e que nos
dão oportunidade de passar um
discurso novo alicerçado num
pragmatismo necessário à área
social e de saúde, na qual nos
movimentamos para falar de
Grande Idade.
Surpreende-nos até muita gente
que começa a preocupar-se

No geral percebeu-se que o evento foi do agrado dos presentes que ainda que não fossem em grande número,
reafirmaram a ideia de que deve insistir-se na realização deste género de iniciativas na região do Algarve.

com esta área e muita gente
que inicia uma nova atitude
sobre os assuntos das Pessoas
Idosas.
Estamos

cada

convencidos
contribuir
uma
dos

vez

que

podemos

positivamente

transformação
cuidados

e

mais

para

profunda

serviços

a

A associação e o ILG têm a região Algarvia como um dos objectivos para a actividade de formação de 2011,
pensando no lançamento de várias propostas formativas que brevemente serão divulgadas.

Pessoas Idosas e, mais que
isso, para uma nova imagem
dos problemas dessas pessoas,
acabando com a velha e infeliz
ideia que só é velho quem tem

PARTICIPAÇÃO DA AAGI – ID EM PRÓXIMOS EVENTOS

falta de recursos, passando a
aceitar

a

realidade de

que

velhos vamos ser todos e que
necessitamos

de

uma

sociedade mais adequada e

•

3,4 Dezembro: PORTO – Curso Gestão de Lares

Novo portal da AAGI

•

10,11 Dezembro: PORTO – Curso Gestão de Lares

atinge uma média de 53
visitas diárias, o que

•

mais favorável à nossa vida.
No

próximo

ano

estaremos

15 Dezembro: PORTO – VII Congresso Nacional de
Gerontologia

•

15 Dezembro: LOURES – Encontro “Qualidade das Organizações” visitas são

•

17 Dezembro: FIGUEIRA DA FOZ – Curso “Maus Tratos a
Pessoas Idosas”

implementadas, até porque a
crise assim o exige.
Contem pois connosco e com a
nossa convicção. Rui Fontes

perfaz mais de 1500
visitas por mês. As

numa fase crucial para que mais
e melhores alterações sejam

ÚLTIMA HORA

•

18 Dezembro: PORTO – Curso Gestão de Lares

essencialmente por
pesquisa de temas
relacionadas com as
Pessoas Idosas.
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NOVA INICIATIVA
DA ASSOCIAÇÃO
PARA 2011
A Associação Amigos da Grande Idade promove, durante o ano de 2011, o 1º Prémio designado
“Inovação no Envelhecimento”, desafiando todos os interessados em apresentarem as suas propostas
que julguem poder contribuir para melhores cuidados, serviços, atitudes e comportamentos em relação
às Pessoas Idosas em Portugal.
Mantendo uma linha pragmática que nos caracteriza, pretendemos receber todas as propostas, em
modelo de projecto, trabalho académico ou simplesmente ideia, dando mais importância à participação
e à posterior discussão dos trabalhos do que propriamente à classificação.
Os trabalhos, bem como a cerimónia pública de entrega de prémios terá divulgação internacional e a
Associação tentará, através dos seus meios e dos meios dos seus parceiros garantir a aplicação
prática dos diversos projectos.
O calendário é o seguinte:
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

Apresentação e divulgação do júri
Período de esclarecimento de dúvidas
Candidaturas e apresentação de trabalhos
Observações da organização e selecção de trabalhos a
concurso para júri
Divulgação de trabalhos apresentados ao júri
Avaliação de trabalhos pelo júri
Divulgação de classificação de trabalhos a concorrentes
Período de esclarecimento de dúvidas
Divulgação pública de classificação
Sessão pública de entrega de prémios

Os candidatos devem consultar o Regulamento do Concurso em:
http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/premio-inovacao-no-envelhecimento/,
podendo colocar todas as questões através do mail da associação:
associacaoamigosdagrandeidade@gmail.com
Em breve será dada informação sobre a constituição do Júri e sobre os prémios a atribuir, estando a
associação a desenvolver contactos no sentido de conseguir os melhores apoios e a constituição de
um grupo de personalidades de significativa relevância intelectual e científica.
Participe

NOVEMBRO
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RECURSO A LARES
Portugal mantém uma imagem do Lar extraordinariamente negativa, consequência nítida da fraca qualidade de cuidados que são
oferecidos e do modelo desadequado que insistimos em ter, obrigando à convivência de Pessoas Idosas no mesmo espaço,
independentemente dos seus graus de funcionalidade e das suas necessidades.
Esta imagem dos lares está habitualmente muito ligada à pobreza e fracas condições sociais dos idosos, podendo mesmo afirmarse que os residentes de Lar no nosso Pais são essencialmente pessoas com um nível de recursos económicos muito baixos.
Contudo se analisarmos o recurso a Lares de Idosos em vários países do Mundo, concluímos que são os Países com melhores
condições de vida e nos quais os Idosos tem maiores recursos económicos, que recorrem a Lares. Esta tendência tem vindo a
aumentar, sendo os Lares, nesses países, uma alternativa a um projecto de vida que as Pessoas Idosas desenvolvem após os seus
anos de actividade profissional activa.
O Lar é pois uma alternativa que, ao contrário de ser permanentemente criticado e descriminado, deve ser simplesmente mudado e
passar a corresponder ao desejo e necessidades de Pessoas Idosas. Estar num Lar não é a maior desgraça da vida nem
corresponde a qualquer abandono da sociedade ou da família. È o espaço onde podemos manter actividades sociais, desenvolver
projectos e concretizar sonhos, garantindo, por acréscimo, o acompanhamento permanente de profissionais dotados de capacidade
técnica para prevenirem os acontecimentos críticos próprios do envelhecimento.

Fonte: U.S. Department of Health and
Human Services; Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados

CURSO EXCLUSIVAMENTE
DESTINADO A PESSOAS QUE
EXERCEM CARGOS DE GESTÃO
DE TOPO (PROVEDORES, GESTORES,
PRESIDENTES DE IPSS, CARGOS
DE DIRECÇÃO.
CONSULTE INFORMAÇÃO
ADICIONAL EM:

919711797
969042537
210107846
210107841 (FAX)

O Curso de Executivos em Gestão de Equipamentos
destinados a Pessoas Idosas é a primeira proposta que
surge no nosso País essencialmente dirigido a um conjunto
muito vasto de cidadãos, que no exercício da cidadania,
prestam um trabalho voluntarioso às instituições Sociais
sem contudo terem formação base que lhes permita
argumentar ao mesmo nível de conhecimento com os
técnicos sociais e de saúde que saem das Escolas com a
sua formação académica. Não querendo valorizar uma ou
outra vertente é importante perceber-se que são os
Presidentes das IPSS e os Provedores das Misericórdias
que determinam os cuidados e os serviços à grande maioria
da nossa população idosa e para uma tão nobre missão é
tempo de garantir formação capaz de ser aplicada no
terreno sem grandes construções teóricas ou académicas.

CONTACTOS

1º CURSO DE EXECUTIVOS EM GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
DESTINADOS A PESSOAS IDOSAS

http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/cursos-de-formacao/curso-de-executivos-em-gestao-de-equipamentos-destinados-a-pessoas-idosas/

Sede: Rua Fernão Mendes Pinto nº5 – 1ºE, Infantado,
2670-388 Loures

NOVIDADE 2011!

