
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ntose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                        

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                    

 

M Ê S  
A N O  

Newsletter Informativa 
 
 

ABRIL 
2015 

 

EDITORIAL 
Fomos surpreendidos por uma 
notícia, no mínimo inquietante: “ As 
Instituições particulares de 
solidariedade social vão ser 
chamadas a apoiar, de forma 
permanente, as comissões de 
proteção de crianças e jovens em 
risco” conta o Jornal de Noticias e 
fazem eco as principais rádios 
nacionais. 
Tal situação não tem a ver 
diretamente com as Pessoas 
idosas mas sendo as Instituições 
de solidariedade as entidades mais 
envolvidas na prestação de 
cuidados e oferta de serviços a 
pessoas idosas, será bom 
refletirmos sobre a notícia. 
O Estado Português perante a 
incapacidade de intervir e de utilizar 
os nossos impostos de forma 
rigorosa a garantir as principais 
responsabilidades sociais, e em 
consequência de um caso 
mediático do assassinato de uma 
criança pelo Pai, resolve dar a 
responsabilidade a Instituições 
Socias não profissionais, dirigidas 
por pessoas que deviam apenas 
exercer cidadania e destituídas de 
qualquer responsabilidade formal, 
porque no fundo estão a prestar um 
bom serviço voluntário á sociedade. 
A exemplo das nossas pessoas 
idosas entende o poder politico 
deste País, entregar a segurança, a 
dignidade e os direitos 
fundamentais das crianças às 
instituições Sociais. Pergunto sem 
querer ofender: onde estão os 
técnicos da segurança social e os 
técnicos de serviço social e de 
saúde que enchem os quadros dos 
Centros regionais de segurança 
social e das camaras municipais? A 
fazerem bailes para os 
pobrezinhos, a organizarem 
excursões? Como poderemos no 
futuro exigir qualidade e 
cumprimento de indicadores de 
desempenho a entidades geridas 
por pessoas cujo papel é 
essencialmente trabalharem 
voluntariamente? Que vinculo e 
responsabilidade formal e jurídica 
tem uma Instituição social perante 
um futuro caso de proteção de um 
menor que seja assassinado pelo 
pai porque foi mal assinalado por 
essa instituição? 
Dir-me-ão que terão as mesmas 
responsabilidades dos técnicos que 
assinalaram e acompanharam 
incorretamente a situação da 
criança assassinada. Mas ai se não 
são assumidas as 
responsabilidades é por negligência 
de quem teria a obrigação de abrir 
inquéritos e tomar decisões. No 
caso de uma instituição social 
poderemos ter a situação do 
acompanhamento de uma criança 
nesta situação estar a ser feita por 
um voluntário… 
Já sabemos que a 
responsabilidade sobre maus tratos 
e situações críticas com idosos fica 
impune dentro das instituições. Já 
sabemos que o Estado dificilmente 
avaliará com critério o desempenho 
das instituições que subsidia, 
dando maior importância ao pé 
direito do edifício. Já sabemos que 
as pessoas idosas tem poruca 
importância para este estado de 
instituições sociais. Agora 
alargamos isto tudo às crianças. 

 
Rui Fontes 
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Ainda que se perceba que existem períodos políticos nos quais o tempo fica parado, aguardando-se novas 

legitimidades para novos mandatos tem surgido algumas novidades de última hora, sendo talvez a mais importante a 

legislação sobre a delegação de responsabilidades na área social para as autarquias. 

 

Lembra a Associação que esta é uma proposta muito antiga e pela qual nos temos debatido, procurando um modelo 

mais justo de comparticipações e acima de tudo mais rigor em termos de avaliação de qualidade e seguro na prestação 

de cuidados e oferta de serviços. 

 

Evidentemente que desejávamos que se fosse mais longe, isto esperando eu os ditos projetos piloto arranquem e não 

aguardem pela nova legislatura para que as autarquias escolhidas sejam mais de favor politico do que assentes em 

evidência científica e necessidades avaliadas. 

 

Teremos talvez a melhor e maior rede social da Europa á a funcionar no terreno, bastando alguns pequenos acertos. 

Rede que não tem liderança, ligação ou qualquer intervenção séria no conjunto dos cuidados que se prestam, dos 

serviços que se oferecem e do dinheiro que se gasta. 

 

Temos as Unidades de Saúde Familiar e os Centros de saúde que deveriam ser a porta de entrada para o sistema de 

apoio social. Temos a rede social criada em todas as autarquias, regulamentada mas inoperacional. Temos um 

conjunto de entidades sociais e privadas em cada região, em número extraordinariamente elevado e que poderia 

responder a todas as necessidades. 

 

Falta liderança, controlo, rigor e avaliação. Falta o essencial. Vamos agora ver quantos presidentes da Camara querem 

ficar na história dos Cuidados sociais em Portugal. 

 

 

 

 

 

Realiza-se nos dias 9 e 10 de Maio, um fim-de-semana que a Associação designou por Formação Executiva, no âmbito da Pós 

Graduação em Gestão de Equipamentos destinados a Pessoas idosas. 

Este fim-de-semana terá lugar no Hotel do Inatel na Foz do Arelho e vai ter um conjunto de personalidades/docentes que irão 

falar sobre vários temas referentes ao envelhecimento, esperando-se uma formação de elevado nível técnico e científico.  

A Associação conseguiu a participação do professor Doutor Manuel Sérgio que irá partilhar o seu imenso conhecimento sobre 

funcionalidade, do professor Doutor Rui Brites que irá falar sobre perspetivas do envelhecimento, do Professor Doutor Luis 

Barbosa que nos irá brindar com um testemunho sobre envelhecimento. Para além destas 3 conferências teremos a presença de 

uma das vozes mais surpreendentes que conhecemos nos últimos anos, o Professor Doutor Lino Mendes que aborda as questões 

da Nutrição de uma forma desconstrutora, realista e carregada de evidência. Participam ainda a doutoranda Cláudia Moura que 

terá a responsabilidade da realização de um fim de dia interativo entre sábado e domingo, da Mestre Carla Ribeirinho que tratará 

do tema Gestão de Equipas e da Mestre Alexandra neves e Dr.ª Ana Paula Oliveira que falarão sobre sexualidade. 

Os trabalhos serão abertos pelo Presidente e pelo Vice-Presidente da Associação, Rui Fontes e César Fonseca e contam ainda com 

uma intervenção do Presidente do ISLA de leiria, o professor Doutor Carlos Silva. 

 
 

O Workshop “Desafios na Gestão de Lares” tem 

ultrapassado todas as expectativas e vai agora para a 

segunda edição de 2015, após assinalável êxcito nas 

sessões de 2014 feitas em diversos pontos do País e da 

primeira edição deste ano que esgotou muito antes da 

data da sua realização. 

Este workshop tem a vantagem de ter um modelo de 

“revista à portuguesa”, adapatando as abordagem aos 

dversos assuntos á actualidade em tempo real, ous eja, 

responde a questões que vão surgindo no dia-a-dia da 

gestão de lares e que tem que sofrer novas abordagens, 

consoante alteração de legislação ou normativos. 

Inscreve-te em: 

  

http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/worksh

op-desafios-na-gestao-de-lares/ 

FIM-DE-SEMANA DE FORMAÇÃO EXECUTIVA 

 
 

Estão aberttas as inscrições para a 33ª Edição do 

Curso de Gestão de Lares. Esta edição inicia-se a 

6 de Junho e tem já algumas vagas preenchidas. 

 

A Associação está a mudar, com grande 

tranquailidade e cuidado, a abordagem a muitos 

dos temas e conteudos do curso na medida em que 

temos percebido a necessidade de ajustar esses 

conteudos e temas às reais necessidades que os 

técnicos sentem noe xercicio das suas funções. 

 

Inscreve-te em: 

http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/

empresas-associadas/formacao/gestao-de-lares-de-

idodos/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EM FOCO 
Tendências Actuais 
da Indústria 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles duis 

enim consequat genitus at. Sed, 

conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue blandit 

minim abbas oppeto commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, multo, in 

commoveo quibus premo tamen erat 

huic. Occuro uxor dolore, ut at 

praemitto opto si sudo, opes feugiat 

iriure validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu tate 

enim esse si sudo erat.  
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Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto modo. 

Feugait in obruo quae ingenium 

tristique elit vel natu meus. Molior 

torqueo capio velit loquor aptent ut 

erat feugiat pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in 

commoveo quibus premo tamen erat 

huic. Occuro uxor dolore, ut at 

praemitto opto si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 
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DESENVOLVIMENTO 

ACTIVIDADE REGULAR DA 

ASSOCIAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GRANDE IDADE: SEMPRE EM 

MOVIMENTO 

 
 

 

 

 

 

A Associação Amigos da Grande Idade vai entrar num período de intensa atividade nos contactos a entidades diversas, destacando-se os principais partidos 

políticos portugueses que concorrem às próximas eleições, um conjunto relevante de personalidades nacionais e ainda alguns Presidentes da Autarquia cujo 

papel julgamos fundamental no novo processo de delegação de competências para a área social. 

 

Pedimos já audiências ao Partido Socialista, partido Comunista, Partido Social Democrata, Partido Popular, Bloco de Esquerda e ao novo Partido 

Democrático Republicano. Solicitámos também audiências à Presidente da Camara de Odivelas, Presidente da Camara de Condeixa-a-Nova, Presidente da 

Camara de Loures, Presidente da Camara de Odemira e Presidente da Camara de Oeiras. 

 

Para além destas entidades a Associação pretende ainda reunir com Bastonária da Ordem dos Advogados, com as deputadas Mercês Borges, Luisa Salgueiro, 

Helena Pinto e ao deputado Artur Rego. 

 

A Associação deseja apresentar algumas das suas propostas e relembrar as Recomendações para a Longevidade tão bem apadrinhadas pela assembleia da 

república em evento público que muito nos distinguiu. 

 

Os próximos meses são de intenso trabalho. 

 

 
 

A Universidade Lusófona do mesmo grupo onde se integra o ISLA, vai receber nas suas instalações a Pós Graduação em Gestão de Equipamentos destinados a pessoas 

Idosas 2015/2016, coordenada técnica e cientificamente pela Associação Amigos da Grande Idade. 

Após o assinalável êxito da Pós Graduação 2014/2015, ainda a decorrer no ISLA, nas instalações de Leiria, abrimos agora a oportunidade a mais interessados, realizando 

esta formação académica-profissional em Lisboa. 

Esta Pós Graduação vai contar com a presença de um conjunto de docentes que representam o melhor e mais profundo conhecimento na área do 3nvlhecimento: Professora 

Doutora Zaida Azeredo, Professor Doutor Pedro Parreira, Professor Doutor Luis Jacob, Professor Doutor César Fonseca, Professor Doutor Manuel Sérgio, Doutoranda 

Cláudia Moura, Mestre Carla Ribeirinho, Mestre Alexandra neves, Doutoras Paula Falacho, Doutor David Marmeleira, Doutor Rui Brites, Doutor Rui Fontes, estando ainda 

a ser dirigidos convites a mais um conjunto de personalidades que contamos virem a integrar este leque de docentes. 

Após as duas primeiras Pós Graduações, os conteúdos sofreram algumas alterações, estando hoje completamente adequados e ajustados às reais necessidades dos gestores 

técnicos de lares de Idosos e outros serviços e equipamentos destinados a Pessoas Idosas. 

A Associação tem marcado a diferença, conseguindo um êxito incomum nas suas propostas formativas e contribuindo já para algumas mudanças importantes no interior das 

organizações, tanto vem sendo a influência que estas propostas tem tido. 

E reserve já o seu lugar.  

O Presidente da Associação vai estar presente no II Encontro “Uma história, 

Uma Vida, que se realiza no Porto, no dia 4 de Junho, organizado pela “Idades 

com História”. 

 

Rui Fontes vai falar sobre o tema “Recomendações para a Longevidade, 

integrado na mesa em que faz parte do Professor Doutor Pinto da Costa que 

falará sobre direitos e deveres das pessoas idosas. 

 

Esta iniciativa é realizada por uma entidade amiga da Associação eu tem 

desenvolvido um trabalho muito interessante na edição de livros com a História 

das pessoas, contribuindo assim para a perpetuidade de muitas das figuras mais 

relevantes da nossa sociedade. Recorda-se que o primeiro livro editado foi 

sobre o Professor Daniel Serrão que continua impedido de voltar à sua 

atividades de grande educador sobre envelhecimento. 

 

A Associação vai acompanhar as discentes do Grupo de Propostas Politicas que frequentam a Pós Graduação a uma reunião com o Partido 

Comunista Português no sentido de perceber as propostas políticas integradas no programa eleitoral daquela força partidária para s próximas 

eleições.  

A Associação solicitou reuniões a todos os Partidos Políticos não tendo ainda resposta de outras forças politicas e aguardando as mesmas das 

quais daremos posteriormente conhecimento. Este grupo de trabalho pretende elaborar um documento onde facilmente se possam distinguir 

as diversas propostas para a área do envelhecimento. 

 

PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 

DESTINADOS A PESSOAS IDOSAS ABRE EM LISBOA 

MAIS INTERVENÇÃO. MAIS INFLUENCIA 


