
EDITORIAL

Os últimos meses foram extraordinariamente difíceis para a
Associação. As solicitações são demasiadas para a nossa
capacidade de resposta porque continuamos a ser poucos
com disponibilidade para mantermos este trabalho de
cidadania.

Participação em vários eventos, organização de formações,
sendo uma delas a Pós Graduação em parceria com a
ESSCVP, resposta a muitos pedidos de esclarecimento e de
apoio na gestão de equipamentos, manutenção de portal e
revista científica, processo de acreditação pela DGERT e
intervenção em muitos locais de trabalho de amigos e
conhecidos nossos, no sentido de contribuirmos para
melhores práticas, preenchem-nos os dias, as semanas e os
meses.
 
Somos cada vez mais uma Associação de Intervenção em
que muitos já reconhecem a especial competência para a
área do envelhecimento.
 
Vamos ter que nos reforçar!
Rui Fontes
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Pós-Graduação no Porto

Após o inicio da Pós-Graduação em Gestão organizacional de equipamentos
e serviços destinados a pessoas idosas, vamos agora abrir as inscrições
para a realização desta proposta formativa de grande êxito na cidade do
Porto, mantendo a parceria com a Escola Superior de Saúde da Cruz
Vermelha Portuguesa.

A Pós-Graduação em Lisboa arrancou no dia 5 de Novembro numa pequena
cerimónia de abertura que contou com a presença do Bastonário da Ordem
dos Psicólogos, do Presidente da ESSCVP e do Presidente da AAGI. Os 37
alunos estiveram presentes na sua grande maioria e tivemos ainda a
presença de alguns convidados de entidades diversas e em seu nome
pessoal.
 
Agora vamos para o Porto, abrindo inscrições no próxima dia 19 de
Dezembro que se estenderão até inicio de Março de 2017, estando a Pós-
Graduação prevista começar nesse mesmo mês.
 
Aconselhamos a que todos os interessados estejam atentos na medida que
se repetirmos o êxito de Lisboa, rapidamente esgotamos as inscrições.

Delegação da Câmara de Deputados do Brasil vai ser recebida
pela Associação

A Associação vai ter a honra de receber em Lisboa, o Exmo. Senhor
Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da
Câmara dos Deputados do Brasil, Deputado Roberto de Lucena,
acompanhado pela Vice-Presidente Deputada Leandra Del Ponte e mais 4
elementos daquela comissão.
 
Passada a surpresa que foi o pedido dirigido à Associação por aquela
relevante entidade, estamos a preparar esta visita com todo o pormenor dado
que iremos estar perante pessoas que na área da defesa dos direitos dos
Idosos são exemplos mundiais.
 
A associação irá valorizar essencialmente o seu trabalho na área da
formação e da gestão no terreno de equipamentos destinados a pessoas
idosas, pragmaticamente. Também é nossa intenção valorizarmos o papel
que a nossa revista científica e o portal têm no Brasil, pelas consultas que se
registam.
 
A visita incluirá uma reunião de trabalho a realizar na Escola Superior de
Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, almoço e visita às Instalações da Casa
de Repouso Santa Margarida com a qual a Associação mantem um protocolo
de consultoria e formação.

Esperamos que este seja um momento de enorme partilha de experiencias
entre as práticas desenvolvidas nos dois países na área do envelhecimento



Casa de Repouso de Santa
Margarida

A parceria que muito honra a
Associação entre a Administração da
Casa de Repouso Santa Margarida
com a Associação Amigos da
Grande idade, lançou um projecto de
formação em contexto de trabalho,
oferecendo condições de estágio a
todos os profissionais que possam
desempenhar funções no interior dos
equipamentos destinados a pessoas
idosas ou a trabalharem na área do
envelhecimento.

De momento há já ligações a duas
escolas superiores de saúde e a
uma Ordem Profissional, tornando
aquela entidade numa referência na
prestação de cuidados e oferta de
serviços a Pessoas Idosas.

As informações sobre este projecto
podem ser solicitadas à Associação,
ou através do endereço:
geral.santarida@gmail.com

Este espaço situa-se em Albarraque-
Rio de Mouro-Sintra, com acesso
directo pela IC19.

Workshop em Odemira

A Associação realizou no passado
dia 9 de Novembro o workshop
"Desafios na Gestão de Lares.
Gestão emocional em Lares de
Idosos", cujos formadores foram Rui
Fontes e António Ilhicas.

Esta formação foi promovida pelo
Município, através da rede social e
teve enorme êxito com a participação
de 24 formandos, representando
todas a entidades sociais dedicadas
à população idosa, do Concelho.
A Associação faz parte da Rede
Social e irá em breve acordar com o
Município um Plano de Formação e
Intervenção na área do
envelhecimento destinado ao
Alentejo.

“Desafios na Gestão de Lares” chega a Cernache do Bonjardim

O workshop "Desafios na Gestão de Lares" vai realizar-se em Cernache de
Bonjardim no próximo dia 4 de Fevereiro de 2017.

Esta proposta formativa tem corrido todo o país, num modelo de formação
executiva de 8 horas realizada num dia. Está agora melhorada pela
participação do professor Doutor António Ilhicas que divide o tempo da



formação com o Dr. Rui Fontes. A formação versa exclusivamente a prática
na gestão, fornecendo pistas para melhorar a performance de directores
técnicos e outros profissionais.

As inscrições já estão abertas em
www.associacaoamigosdagrandeidade.com

Grandes opções no plano de actividades para 2017

A Associação vai iniciar um processo de profunda restruturação no ano de
2017.

Iniciando o ano com a convocatória de Assembleia Geral e eleição de novos
corpos gerentes, vai de imediato iniciar o processo de restruturação ,
candidatando-se ao Estatuto de IPSS, com alteração obrigatória dos
Estatutos(a aprovar na próxima Assembleia Geral), abrindo a sua actividade
no terreno especificamente à área social e de saúde.

Para além desta profunda alteração aguarda também a decisão sobre a
acreditação pela DGERT para a área formativa, o que tem como
consequência imediata o aumento da sua actividade que se irá estender por
todo o País com a manutenção das delegações do Alentejo e Centro e
criação de delegações no Porto, Algarve e Minho.

Independentemente desta acreditação a Associação mantem a parceria com
a entidade de ensino superior, Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha
Portuguesa, o que permite a realização da Pós-Graduação em Gestão de
equipamentos e serviços a Pessoas Idosas, já em marcha em Lisboa e Porto,
desejando para breve o anuncio da sua realização em Braga ou Guimarães.
Estamos também apostados em aumentar a nossa intervenção na gestão e
consultoria de equipamentos e serviços destinados a Pessoas idosas,
mantendo a parceria/protocolo com a empresa SANTARIDA e procurando
outras apostas no sentido de contribuir para uma oferta inovadora e de maior
qualidade no funcionamento de entidades e instituições.

Finalmente pensamos que seremos capazes de levar a cabo a realização de
duas conferências nacionais sobre temas ainda em análise que possam
marcar o ano na reflexão sobre o envelhecimento em Portugal.

Associação Amigos da Grande Idade
Rua Duarte Lopes, 1950-122 Lisboa
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