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MÊS
ANO

EDITORIAL
Inicia-se com a saída
desta publicação mensal uma
nova fase da Associação
Amigos da Grande Idade que
coincide com um novo ano de
trabalho.
A
Associação
tem
ultrapassado
todas
as
expectativas
que
deram
origem à sua fundação,
ocupando
já
um
lugar
pequeno, mas interessante
na área da discussão de
assuntos relacionados com a
Grande Idade.
O trabalho realizado até
aqui esteve muito ligado à
Formação,
tendo
sido
introduzido no nosso pobre
mercado
de
formação
profissional nos Lares de
Idosos e casas de repouso,
um
curso
de
gestão
organizacional de 40 horas,
que já vai para a sua 8ª
edição
e,
muito
recentemente, uma PósGraduação
em
Gestão
Organizacional, organizada
pela Universidade Fernando
Pessoa e pelo Instituto
Leopoldo Guimarães, cuja
coordenação é da exclusiva
responsabilidade
da
Associação.
Também na área da
investigação, a Associação
esteve
envolvida
num
trabalho de mestrado, sendo
responsável pela constituição
de grupo de peritos cujo
objectivo
foi
validar
indicadores para avaliação do
trabalho de enfermagem em
Lares de Idosos e está neste
momento a analisar várias
propostas de trabalhos de
investigação para sujeitar a
financiamento durante o ano
de 2010.
Para
se
ter
uma
perspectiva mais alargada do
trabalho
da
Associação
estará,
em
breve,
à
disposição de todos o
Relatório de Actividade de
2009, bem como o Plano de
Actividades de 2010 no
nosso site.
Rui Fontes
Presidente AAGI-ID

INDICADORES DE QUALIDADE SENSIVEIS AOS CUIDADOS DE
ENFERMAGEM EM LARES DE IDOSOS
A Associação organizou a reunião de um Grupo de Peritos na Escola Nacional de Saúde
Publica, coordenada pela Professora Doutora Ana Escoval que colocou à disposição do grupo
um sofisticado equipamento tecnológico, raramente utilizado no País e que facilita a tomada de
decisão, orientando os passos mais importantes da discussão, da análise e da reflexão.
A reunião deste grupo surge em consequência do apoio que a associação está a dar a uma tese
de mestrado do enfermeiro Telmo Aleixo integrada no 2º ano do mestrado académico em Gestão
de Serviços de Enfermagem na Universidade Católica de Lisboa.
O objectivo do Grupo de Peritos foi validar um conjunto de indicadores de qualidade
sensíveis aos cuidados de enfermagem em Lares de idosos em Portugal.
O Grupo foi constituído pelo Professor Alfredo Henriques (Presidente do Centro Português de
Investigação em História e Trabalho Social), Rui Neves (Psicólogo e Director Técnico de Lar),
Fernando Sousa (Presidente de IPSS), César Fonseca (Vice-Presidente da AAGI e Doutorando
em Comunicação), Alexandra Bráz (Assistente Social e Directora Técnica de Lar), Rosa Mendes
(Fisioterapeuta), Júlio Gomes (Enfermeiro especialista Reabilitação), Sandra Feliciano (Auditora
de Qualidade), Professora Barreiros de Sousa (docente Escola Superior de Enfermagem) e Rui
Fontes (Presidente da AAGI e Director Técnico de Lar).
A reunião foi coordenada pela Professora Doutora Ana Escoval e pelo autor da tese de mestrado,
enfermeiro Telmo Aleixo e teve ainda a presença de Filipe Rocha (Técnico de equipamento
informático) e Pedro Moreira (Doutorando na área social) que esteve presente como observador.
Esta acção integra-se numa vertente importante da Associação que pretende acompanhar
e apoiar todos os trabalhos académicos cujos autores solicitem o nosso apoio.

ACTIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO
A Associação teve a honra de participar recentemente no VI Congresso de Gerontologia realizado no Porto,
apresentando o trabalho “Equipas de trabalho em Lares de Idosos”.
Estivemos também representados nas Jornadas da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, com uma
intervenção sobre a “Rede Nacional de Cuidados Continuados”.
Para além destas participações e durante o mês de Janeiro foram fechados dois protocolos: um com o Instituto
Leopoldo Guimarães que permite à Associação coordenar a Pós-graduação de Gestão Organizacional de
Equipamentos destinados a Pessoas Idosas e desenvolver um conjunto de formações acreditadas pela DGERT e
um outro com a ARQCOOP, Cooperativa de Arquitectos, que permite à Associação ter instalações próprias em
Lisboa e dar apoio também a algumas acções de formação.

O NOSSO PORTAL
O nosso site tem vindo a ultrapassar mês a mês o numero
de visitas, situando-se actualmente numa média de mais de
100 visitas por dia. Recentemente melhorámos a
capacidade do site, permitindo a publicação de documentos
“mais pesados”.
O site da associação passou a ser referenciado por todos os
que desenvolvem actividades na área da Grande Idade,
constituindo-se já como uma interessante base de dados
para informação e pesquisa.
Aceda ao site através de:
www.associacaoamigosdagrandeidade.com

ÚLTIMA HORA
Estamos a inaugurar
nestes dias um novo
portal
exclusivamente
dedicado à Formação e
cursos disponíveis no
mercado.
Este portal vai ficar
alojado em:
www.formarportugal.com
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CESAR FONSECA, VICE-PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO EM DISCURSO DIRECTO
Quais as grandes apostam da associação para 2010?
A Associação Amigos da Grande Idade, vai ao longo do ano 2010 sustentar e consolidar o trabalho que tem vindo
a desenvolver desde o inicio da sua actividade. Deste modo, estamos a eleger um conjunto de linhas orientadoras
da nossa acção, como sendo: a formação de qualidade, enraizada nas necessidades reais; a investigação em
colaboração com centros de investigação acreditados ao nível universitário; desenvolvimento de projectos de
qualidade elevada; e intervenção ao nível político legislativo.
• Formação de Qualidade – vamos desenvolver a Pós Graduação de Gestão Organizacional de
Equipamentos destinados a Pessoas idosas, ao nível Universitário. Cursos de pequena duração na área da
implementação de sistemas de qualidade e gestão dos lares de idosos. Cursos de assistentes de geriatria.
Cursos dirigidos apenas para pessoas com mais de 65 anos de idade. Toda esta formação é desenhada de
uma forma inovadora em Portugal, pois posiciona-se ao nível do desenvolvimento da fusão entre o
conhecimento descrito internacionalmente, com o que se pratica no terreno, como forma de o desenvolver e
poder ser uma mais-valia para os cuidados às pessoas com mais de 65 anos de idade.
• Investigação – iniciamos o ano de 2010 com um apoio claro na área da investigação dos indicadores de
qualidade ao nível dos lares de idosos. Pretendemos lançar ao nível do Projecto da Cidade Amiga das
Pessoas idosas, o estudo das necessidades de cuidados das pessoas com mais de 65 anos de idade do
Concelho de Setúbal, entre outras abordagens.
• Desenvolvimentos de Projectos – existem dois projectos macros, para a nossa associação: o Projecto
Setúbal Cidade Amiga das pessoas idosas; recentemente fomos contactados por uma multinacional de
telecomunicações no sentido de desenvolver um projecto de Tele/assistência de base municipal.
• Intervenção ao nível político legislativo – Vamos discutir com os grupos parlamentares a 5 medidas para
o envelhecimento de futuro e com futuro. Que vai representar a primeira iniciativa desta associação como de
influência do poder politico, no sentido de melhorar as abordagens legislativas para o futuro do
envelhecimento em Portugal.
César Fonseca é Mestre em Comunicação pela Universidade Aberta e Doutorando na Universidade Nova Lisboa

SEDE DA ASSOCIAÇÃO EM LISBOA
A Associação tem a partir deste mês um espaço próprio na cidade de Lisboa. Neste espaço
temos um gabinete de administração, sala de reuniões e sala de formação e passa a ser o
nosso endereço oficial.
É nossa intenção que este espaço possa passar a ser um ponto de encontro de
colaboradores e amigos da Associação, podendo recorrer a ele para várias iniciativas e
para local de trabalho.
Destacamos que a associação foi constituída há pouco mais de dois anos e consegue criar
sustentabilidade económica que lhe permite assumir os custos de sede própria.
Para nos contactar e ficar a conhecer este espaço, a morada é:
Rua João Nascimento Costa, Lote 7
1900-269 Lisboa

CONTACTOS DA AAGI:
919711797
969042537
210107846
210107841 (FAX)
Sede:
Rua João Nascimento
Costa, Lote 7
1900-269 Lisboa
associacaoamigosdagran
deidade@gmail.com

