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EDITORIAL
A DECO é uma grande e reconhecida entidade. Habituámo-nos a colher informação na DECO para a
nossa vida e para a tomada de decisões. As suas informações são quase bíblicas, tal a relevância
que ganhou e credibilidade que conseguiu granjear. Há muito que sabemos também que as
campanhas da DECO para angariar novos as
sinantes deixam muito a desejar, com ofertas aparentemente interessantes mas que a qualidade fica
longe das expectativas e através de uma agressividade comercial, no mínimo, discutíveis.
Habituamo-nos a viver num País que coloca num pedestal algumas pessoas, entidades e instituições
das quais nem podemos falar porque somos praticamente excomungados.
A Associação Amigos da Grande Idade não deve e não teme. Dai podermos dizer que
entendemos que a DECO prestou um péssimo serviço à área do envelhecimento e a todos que se
preocupam com uma melhor oferta de cuidados e serviços para as pessoas Idosas. O ultimo
"estudo" da DECO sobre pessoas em lares de idosos é tendencioso e apenas mediático para
publicitar sabe-se lá o quê. Nesta newsletter, temos a comunicação que fizemos à DECO e, não
tendo obtido qualquer resposta, resolvemos publicar.
Sabemos que a nossa importância é quase insignificante mas alguém tem que meter o dedo em
algumas feridas e não podemos pactuar com conclusões retiradas de um pseudo-estudo realizados.
A DECO perguntou a familiares e amigos de pessoas idosas em lares de idosos o que pensavam.
Pessoas que não representam os Idosos, mesmo sendo filhos ou netos, que fazem observações
descontextualizadas e que em nada servem para tirarmos qualquer conclusão ou servem para
melhorarmos este setor em PORTUGAL. Mas a DECO tira conclusões...

A Direcção

CHEGARAM OS BABY BOMMERS!

Foi apresentado no passado dia 8 de Maio, o "Jornal Sénior" uma nova publicação, dirigida
essencialmente às pessoas Idosas e que pretende tirar as pessoas do sofá, informando-as do
essencial das questões do envelhecimento e orientando a informação para as necessidades deste
grupo etário.
Trata-se de uma publicação quinzenal, em formato de papel, que já se encontra nas bancas.
A Associação Amigos da Grande Idade teve a honra de acompanhar de perto o nascimento
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desta publicação, não só porque o Presidente da Associação foi convidado a participar num debate,
com perguntas escritas, tendo as suas respostas algum destaque no artigo que saiu em modelo de
mesa redonda, mas também foi convidada e participou na cerimónia de apresentação, realizada no
dia 8 de Maio no Clube dos Jornalistas.
Associação Amigos da Grande Idade congratulou-se com o nascimento desta publicação e tem
grandes expectativas sobre a mesma, na medida em que nos parece que finalmente chegam ao
debate do envelhecimento um conjunto de personalidades de grande mediatismo que estão
envolvidas nesta iniciativa.
Permite-se a Associação dizer que estamos na presença dos "novos" velhos que começam a
preocupar-se com o seu envelhecimento e a recusar o estatuto que a sociedade insiste em atribuirlhes.
Não poderemos continuar a ver o envelhecimento como algo que só acontece aos carenciados e
doentes. Ele é transversal a toda a sociedade e é necessário começarmos a ajustar essa sociedade
a uma nova formulação demográfica.
Esta intervenção de pessoas idosas que não vão recorrer às respostas existentes e que nada tem a
ver com as necessidades que até hoje tem sido divulgadas e estudadas, vai determinar novos
procedimentos, atitudes e comportamentos. É um fenómeno que temos designado pelo efeito Baby
Bommer e que abrange as pessoas que nasceram pós a 2ª guerra mundial, que iniciaram as grandes
transformações do mundo, introduziram os direitos non trabalho, a democracia, a liberdade sexual e
os princípios da igualdade. Esta geração começou a fazer 65 anos em 2011 e vai, na nossa opinião,
alterar substancialmente tudo o que andamos a fazer na área do envelhecimento.
O Jornal Sénior poderá vir a ser o primeiro grande exemplo deste movimento. Sem querer vai ter pessoas que
conhecemos da televisão, da rádio, dos jornais e da vida pública, a falarem sobre envelhecimento e esperamos
que falem também sobre as suas expectativas, os seus sonhos e as suas necessidades. Esperamos que
posamos ter no Jornal Sénior uma fonte de investigação informal e de conhecimento sobre o processo de
envelhecimento.
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GRANDE IDADE ASSINA PROTOCOLO COM O ISEC

A Associação Amigos da Grande Idade, assinou esta semana um protocolo com o ISEC, Instituto
Superior de Educação e Ciências, com vista a realizar formações conjuntas já a partir deste ano.
Este protocolo, para além de prever outro tipo de partilhas, vai permitir o lançamento da
PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS IDOSAS já no
ano lectivo de 2013/2014.
Trata-se da única formação académica exclusivamente destinada à gestão de lares, casas de
repouso, centros de dia, cuidados domiciliários e cuidados continuados, com uma forte componente
prática e que responde às necessidades reais de todos os que exercem funções de gestão neste tipo
de equipamentos.
Designamos esta gestão por uma gestão intermédia, existindo um vazio reconhecido na formação de
directores técnicos que apenas apresentam a sua componente académica, das diversas licenciaturas
que dão acesso ao exercício dessas funções.
Há muito que todos desejávamos poder ter uma formação que nos preparasse para assumir na
plenitude a gestão destes equipamentos.
Neste momento estamos a discutir as datas e, em breve, apresentaremos a PÓS GRADUAÇÃO.
Não podemos deixar de referir a experiencia da Associação nesta área, na medida em que o Curso
de Gestão de Lares de 48 horas mantem um êxito extraordinário, tendo já mais de 700 formandos e a
Pós Graduação realizada em parceria com o ILG/UFP foi também um êxito assinalável.
Este novo modelo que vamos desenvolver muito irá surpreender os formandos pela eficácia que irá ter
na acção directa do exercício da função de Director Técnico, Director Geral ou Administrador de
equipamentos destinados a Pessoas idosas.

ACTIVIDADE REGULAR DA ASSOCIAÇÃO
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Publicamos na integra o texto enviado ao Presidente da DECO, reclamando
sobre "estudo" publicado sobre lares de Idosos que durante alguns dias
alarmou a opinião publicam, tal foi a divulgação e importância dada a esse
"estudo".
A Associação não pactua com alarmismos e posições conjunturais que
nada contribuem para a alteração da qualidade dos cuidados e serviços a
Pessoas idosas.

Portugal vive um período político, social e de desenvolvimento, alarmante, fruto de duas décadas de
não utilização dos recursos do País e acima de tudo com ideias, pouco racionais geradas por falta de
rigor do conhecimento científico de pseudo pareceres carregado de incorrecções e pouco claros.
Análise do estudo da DECO, sobre lares de idosos, com deficiências na apresentação
científica. Observamos o estudo da DECO sobre Lares de Idosos e encontramos deficiências na
forma como é relatado, os resultados e obviamente nas conclusões que retira. Deste modo e como é
apanágio desta associação, consultamos peritos da área académica, antes da emissão deste
parecer.
No estudo "Lares de Idosos", publicado na revista da DECO "Teste saúde 102 abril/maio 2012 pag.10-pag.14":
Não se observam as características da dimensão do universo estudado;
Não se descreve o cálculo da amostra, a sua representatividade em relação ao universo, o
nível de confiança e erro máximo associado do estudo apresentado.
Não é justificada o porque de endereçarem por carta e por email, de forma distinta o referido
questionário.
Não nos é dado a perceber o conteúdo ou teor das perguntas e as características da sua
formulação.
Não se descreve o período temporal, no qual foi realizado o estudo.
Não foi descrita a forma de análise e tratamento dos dados.
Neste âmbito os dados apresentados e as conclusões valem o que valem, no entanto têm
uma vertente de alarme social, dispensável!
Aviso á navegação, os cuidados aos idosos em Portugal estão desestruturados, necessitam de
uma ampla discussão, sendo um problema claro onde obviamente se inserem os lares de Idosos, as
várias respostas que têm sido criadas, como a RNCCI, entre outras dimensões, como a definição de
tipologias claras, em relação à funcionalidade das pessoas com 65 e mais anos de idade.
De forma interna, lemos este estudo como uma forma de se tratarem os problemas ao nível do
envelhecimento, e nomeadamente dos Lares de Idosos, de forma pouco consistente, como uma clara
ligação aos electrodomésticos, que em nada vem ajudar o desenvolvimento desta área em
PORTUGAL.
De qualquer maneira saudamos a DECO, no entanto pedimos uma aclaração das
insuficiências referidas.
Nota: Este comunicado antes de ser publicado foi enviado à DECO, na figura do seu
presidente.

NOVA FORMAÇÃO DE GRANDE SUCESSO

NOVOS WORKSHOPS
"LESÕES DA PELE NA PESSOA IDOSA Indicador de Qualidade"
ENF. Vitor Santos. ENF. Elsa Menoita
25 de Maio de 2013
Incrições & Informações
"LEGISLAÇÃO LABORAL 2013. PARA LARES DE IDOSOS"
DR.ª LUCIA LEMOS (Advogada)
15 JUNHO de 2013
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Incrições & Informações

O CURSO DE GESTÃO DE LARES - REFERÊNCIA NACIONAL

NOVAS DATAS
LISBOA:

15, 22, 29 DE JUNHO E 6, 13 E 20 JULHO
Informação
Inscrição

Em breve vamos dar informações e abrir inscrições para a

Internacional Nursing Conference
Lisbon 2013
7 e junho de 2013
Esteja atento a conferencia tem entrada gratuita.
Consulte o nosso Site:
http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/
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Forward this email

Este email foi enviado para cesar.j.fonseca@gmail.com, por associacaoamigosdagrandeidade@gmail.com |
Atualizar Perfil/Endereço de email | Remoção instantânea com SafeUnsubscribe™ | Política de privacidade.

[Your Company Name] | Rua Lopes Duarte nº28 r/c | Lisboa | 1950-098 Lisboa | Portugal

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1113419471884&format=html&print=true

4/4

