
 

10ª EDIÇÃO DO CURSO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL DE LARES E CASAS DE 
REPOUSO COM AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO MUITO POSITIVA 

 
 
      A 10ª Edição do Curso de Gestão organizacional de Lares e Casas de Repouso, realizado em 
Palmela-Setubal, teve uma avaliação da satisfação dos participantes muito positiva, continuando a 
ser reconhecido o forte impacto que tem na actividade que é desenvolvida pelos participantes no 
desempenho das suas funções e nas perspectivas diferentes que abre a quem deseja iniciar 
actividade na área dos equipamentos destinados a pessoas idosas. 
      Com uma linguagem prática de conhecimento da realidade no terreno, este curso tem ainda 
previsto para 2010 mais 3 edições a realizar no Porto, em Lisboa e provavelmente nos Açores, em 
local ainda a determinar. 
      A informação deste curso pode ser consultada no site da Associação, bem como o 
preenchimento de inscrição. 

 
APRECIAÇÃO GLOBAL DO CURSO PELOS PARTICIPANTES NA 10ª EDIÇÃO 
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ÚLTIMA HORA 

 
A Associação realiza no 
próximo dia 02 de Julho 
um encontro com o tema: 
“Políticas para o 
Envelhecimento”. 
Para mais informações 
aceda a: 
http://www.associacaoam
igosdagrandeidade.com/
wp-
content/uploads/cartaz02
07.pdf  
 

 

 
O NOSSO PORTAL 
 
 
O site da associação começa a ser referência obrigatória para todos 
os que desenvolvem actividades na área da Grande Idade, 
constituindo-se já como uma interessante base de dados para 
informação e pesquisa.  
 
Visite-nos através de: www.associacaoamigosdagrandeidade.com  
 

EDITORIAL 
 
      A Associação Amigos 
da grande Idade passa por 
uma fase decisiva para o 
seu futuro. Como não nos 
cansamos de dizer, a 
criação da associação 
ultrapassou todas as 
expectativas, sendo hoje, 
pouco mais de dois anos 
passados, referenciada por 
inúmeras entidades e 
milhares de pessoas que 
desenvolvem a sua 
actividade na área do 
envelhecimento e dos 
equipamentos sociais 
destinados a pessoas 
idosas. 
      Não será possível por 
muito mais tempo 
continuarmos a nossa 
actividade com a estrutura 
exclusivamente voluntária 
que temos e é urgente 
preparamos o futuro. 
      Estamos pois a iniciar a 
preparação do programa 
de actividades para 2011, 
redefinindo muitos dos 
objectivos específicos que 
tínhamos no inicio da 
Associação. 
      Mas temos ainda o ano 
de 2010 para terminar e 
muitos acontecimentos vão 
ainda acontecer: 
esperamos assinatura de 
protocolos com duas 
escolas superiores de 
saúde, a apresentação 
oficial de projecto Setúbal: 
Cidade Amiga das 
Pessoas idosas, 
negociação de protocolo 
com autarquia local, 
organização de evento em 
Faro e em Lisboa, bem 
como a continuação da 
actividade de formação 
com a realização ainda de 
3 cursos de gestão de 
lares em Lisboa (2) e 
Porto. 
      É também assinado o 
aditamento ao protocolo 
com o Instituto Leopoldo 
Guimarães que prevê a 
exclusividade no 
desenvolvimento de 
formação na área social e 
saúde entre as duas 
entidades. 
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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.  

 

 

SOFTWARE 
Destaques do Mês 
 

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. 

TIC para ajudar Idosos a viver com Maior Autonomia 
 

      Um painel de alto nível, presidido pela antiga Comissária Europeia Meglena Kuneva, lançou uma consulta 
pública na qual convidam cidadãos, empresas e investigadores a partilharem ideias sobre a melhor forma de utilizar 
as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) para ajudar os europeus mais idosos a viver com maior 
autonomia. 
 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm 
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CURIOSIDADES 

No livro As canções, de António Boto, o grande poeta português repete, noutras palavras, a definição de "verdade da 
idade" da notável escritora francesa, Simone de Beauvoir. Nas Pequenas esculturas, nº 6, diz ele: 

" Na juventude, 
Ai de nós se tentarmos não ouvir 

A voz dos nossos sentidos; 
Porém, na decrepitude, 

Não se deve desejar 
O que não possa chegar 

Para dar força a um desejo 
Que rompeu sem mocidade! 

Se assim fizeres, amigo, 
O equilíbrio sensato 

Andará sempre contigo". 

 
     In http://www.velhosamigos.com.br/Autores/Saldanha/saldanha.html  

   
 

 

 

      A Associação Amigos da grande Idade tem a honra de passar a fazer parte da COMISSÃO DE 
IMPARCIALIDADE da EMPRESA INTERNACIONAL DE CERTIFICAÇÃO que fez a primeira certificação de um 
equipamento social em Portugal com base nos Manuais de Qualidade da Segurança Social. 
      Este convite que a EIC fez à Associação e que foi de imediato aceite, representa o reconhecimento de uma 
das maiores empresas de certificação a operar em Portugal e uma das duas empresas nacionais, pelo trabalho 
da Associação nesta área e, especialmente pelo seu posicionamento independente e honesto. 
      Mantém-se muitos equívocos sobre a certificação de qualidade de equipamentos destinadas a pessoas 
idosas que, infelizmente, continuam a ser aproveitados para prejudicar algumas Instituições. 
      A Associação disponibiliza-se para, dentro das suas possibilidades, fornecer informação correcta sobre este 
assunto, podendo ser solicitadas por mail, através de: associacaoamigosdagrandeidade@gmail.com 
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http://www.velhosamigos.com.br/Autores/Saldanha/saldanha.html
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CONTACTOS 

 
919711797 
969042537 
210107846 
210107841 (FAX) 
 
Sede: 
Rua João Nascimento 
Costa, Lote 7 
1900-269 Lisboa 
 
associacaoamigosdagran 

deidade@gmail.com 
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SEMINÁRIO “POLITICAS PARA O ENVELHECIMENTO” 
 
      Realiza-se no próximo dia 2 de Julho mais uma iniciativa da associação em partilha com o Instituto Leopoldo 
Guimarães.  
      Neste dia vamos poder ouvir e discutir as principais ideias dos dois maiores partidos políticos portugueses 
sobre o envelhecimento. É uma oportunidade para reflectirmos sobre a situação actual e especialmente sobre o 
futuro. 
      A Associação continua a pensar que o seu documento “5 medidas para um envelhecimento de futuro e com 
futuro em Portugal” pode tornar-se um documento importante para todos reflectirem e poderem enriquecer o 
debate do próximo dia 2 de Julho. 
      Para além das intervenções das Deputadas Luísa salgueiro (PS) e Mercês Borges (PSD) vamos ainda poder 
ouvir o Presidente e Vice-Presidente da Associação, bem como o Professor Doutor Leopoldo Guimarães. 
 
      Não deixe de consultar: 
 
http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/wp-content/uploads/5medidas.pdf 
 
http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/ 
 

 

                                                                            
 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       
                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOVAS INICIATIVAS: 
 
      Prepara-se já o início de novos Cursos de Gestão de Lares e Casas de Repouso no 
Porto e em Lisboa. 
Para aceder a datas de realização consulte o calendário em: 
 
http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/wpcontent/uploads/calendario2010c.pdf  
 
      Anunciamos desde já a 1ª reunião de Fundadores da AAGI-ID a realizar durante 
Setembro de 2010. 
 
      Em Setembro será também assinado um protocolo com a Escola Superior de Saúde 
de Coimbra. 
 
 Para Outubro prevemos a realização de um Evento da Associação em Faro, já em 
fase de preparação 
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