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EDITORIAL
A Doença Crónica é um dos
atuais flagelos do mundo.
Incapazes de combater este
flagelo, habituámos-nos a
conviver com esta realidade
e a criar soluções por
reacção, destituídas de pouca
evidência científica.
Estamos em tempo de dotar
estas respostas de evidência
e conseguir apresentar
resultados objetivos das
múltiplas ações que vão
surgindo com gastos
económicos cada vez
maiores e que apresentam
alguma desorientação de
entidades e instituições.
A doença crónica
permanecerá e será nossa
obrigação atenuarmos não só
o sofrimento das pessoas
como também a
desregulação de dinheiros
públicos investidos nesta
área.
Precisamos de conhecer,
estudar, investigar para
melhor respondermos.
Precisamos de perceber que
razão existe para as atuais
respostas não atingirem os
resultados que desejávamos.
Precisamos de encontrar
novos modelos de

Amigos da Grande Idade
Inovação e Desenvolvimento

Audiência com
Dr. Adalberto Campos
Fernandes
A Associação foi recebida em audiência pelo
Dr. Adalberto Campos Fernandes, atual
Presidente da Comissão executiva dos SAMS
do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas.
Agora a desenvolver um projeto inovador
designado por SAMS PICS (Plano Integrado de
Cuidados de Saúde).
Fomos apresentar a Associação e dar conta da
sua atividade mais recente e apresentar um
projeto para investigação, partilhado por aquela
prestigiada entidade. A audiência foi muito
positiva, tendo a Associação recebido forte
motivação e disponibilidade por parte do Dr. Adalberto Campos
Fernandes.

CURSOS DA ASSOCIAÇÃO
COM SUCESSO ABSOLUTO
Curso de Gestão Organizacional de Lares e Casas de Repouso
LISBOA - Início 25 JANEIRO
PORTO - Início 15 FEVEREIRO
COIMBRA - Início 8 MARÇO
Informação - Inscrição
Formação Em Coaching: "Maximizar E Potenciar As Nossas Capacidades
Pessoais E Profissionais"
LISBOA - 15 FEVEREIRO
COIMBRA - 1 MARÇO
PORTO - 5 ABRIL
Informação- Inscrição.
Gestão De Equipas De Auxiliares Em Lares De Idosos,
Cuidados Domiciliário E Centros De Dia
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intervenção.
A doença crónica é a
principal causa de morte e a
principal causa de
disfuncionalidade e precoce
envelhecimento das pessoas.
Já não basta só investir na
prevenção, não basta só
investir nos cuidados
paliativos. É preciso ir mais
longe e encontrar as causas,
atuando sobre elas de forma
adequada e ajustada.
Vamos dedicar o ano de
2014 a este tema. Mas não
vamos apenas fazer revisões
sistemáticas de literatura e
estudar a doença crónica.
Vamos aprofundar a
investigação e vamos tentar
contribuir para maior
felicidade das pessoas que
sofrem de doenças crónicas,
encontrando melhores
respostas e vamos também
contribuir para que os
prestadores de saúde possam
utilizar os seus recursos de
forma mais eficaz.
A Associação já tem a
motivação dada pelo
interesse demonstrado por
algumas entidades públicas e
privadas e por muitos
investigadores que estão
disponíveis para abraçar um
projeto coletivo de partilha de
conhecimentos que pode
ultrapassar as nossas
fronteiras.
Não vamos infelizmente,
acabar com as doenças
crónicas mas vamos,
certamente, surpreender pela
forma como será abordada
esta questão.
O Projecto "Doença crónica,
envelhecimento e
sustentabilidade" começa
agora.
Esperamos pelo seu
contributo que poderá ser
dado de diversas formas.

LISBOA - 22 FEVEREIRO
PORTO - 29 MARÇO
COIMBRA - 19 ABRIL
Informação- Inscrição.

A Associação Amigos da
grande Idade apresentou no
dia 1 de Janeiro as suas
propostas formativas para os
primeiros meses do ano.
Para além da manutenção do
CURSO
DE
GESTÃO
ORGANIZACIONAL DE LARES E
CASAS DE REPOUSO que vai já
na sua 42ª edição no conjunto dos cursos realizados em lisboa, porto,
Coimbra e Faro, apresentámos também duas novas propostas:
WORKSHOP DE GESTÃO DE EQUIPAS DE AUXILIARES E
AJUDANTES DE LAR e WORKSHOP DE COACHING.
Todas estas propostas foram apresentadas para Lisboa, Coimbra e
Porto, podendo dizer-se que a adesão a todas ultrapassou as
expectativas, tendo neste momento praticamente esgotadas as
formações em Lisboa e indo nesse caminho nas formações do porto e
em Coimbra que se iniciarão mais tarde.
A Associação sente um orgulho enorme com esta adesão que
corresponde à grande qualidade da formação que temos vindo a
desenvolver.
As novas propostas, no modelo de workshop de 8 horas tem como
formadores nomes com grande relevância nas áreas respetivas.
A Dr.ª Carla Ribeirinho vai ser a formadora da Gestão de equipas de
auxiliares e ajudantes de Lar. A sua larga experiencia na área social e
o seu conhecimento são fatores de grande motivação e que justificam
a adesão que temos.
Também na formação de Coaching fomos procurar uma referência,
tendo o Dr. Vitor Pontes, responsável por este workshop.
Se ainda for a tempo, aconselhamos a inscrição. Vai valer a
pena .

CANAL DE TELEVISÃO E RÁDIO ONLINE: NOVOS PROJECTOS DA AAGI
No próximo mês serão
anunciados os dois novos
projectos da Associação Amigos
da Grande Idade que já se
encontram muito adiantados.
Vamos ter no ar um canal de
televisão com programação semanal, através da tecnologia MEO e um
arádio on-line com programação de 24 horas de emissão permanente.
Estando na fase da aquisição e montagem de equipamentos,
passaremos em breve á fase da programação e anunciaremos no
próximo mês estas duas inovações que muita divulgação vão trazer a
todos os projectos e iniciativas na área do envelhecimento.
A Associação está disponível para parcerias que contribuam para o
desenvolvimento destes projectos.
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Rui Fontes

Som os Portugueses, descendem os de um povo
visionário, em preendedor, com bativo,
descobrim os e levám os a civilização aos 4 cantos
do m undo, não nos revem os em atitudes de
resignação face ao estado atual da nossa
sociedade.

Congresso Nacional da Grande Idade
EM BREVE AS ATAS EM DVD!

http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/
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