
 
 

 

9H30 ABERTURA SECRETARIADO

10H00 - REPRESENTAÇÃO JURIDICA DAS PESSOAS IDOSAS

Dr.ª Lucia Lemos (advogada)

Rui Fontes (Presidente da AAGI – ID)

12H00  - DEBATE

13H  ALMOÇO

14H30 - FUNCIONALIDADE: CRITÉRIOS DE DECISÃO PARA A I    

INSTITUCIONALIZAÇÃO

Professor Doutor Trovão do Rosário (Prof. Jubilado)

Mestre César Fonseca (Vice-Presidente da AAGI –ID)

16H30 - DEBATE

17H30  CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO 

ENTRADA GRATUITA NO SIMPÓSIO 
INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA EM: 

http://associacaoamigosdagrandeidade.com/
www.institutolg.com/

DIREITOS E DECISÕES DAS 
PESSOAS IDOSAS

DATA: 9 DE OUTUBRO DE 2010
LOCAL DE REALIZAÇÃO
Auditório FUNDAÇÃO DOM PEDRO IV.
Av. D. Carlos I, 124 J, em Lisboa  

 

9 de Outubro 2010 – Lisboa 

Este seminário vai contar com a presença de dois ilustres professores universitários, distinguidos pela sua 
carreira académica em Portugal e no Estrangeiro. O Professor Doutor Leopoldo Guimarães que fará a 
cerimónia de abertura do seminário e o Professor Doutor Trovão do Rosário. 
A manhã será preenchida por uma intervenção do Presidente da Associação, Drº Rui Fontes à qual se seguirá 
uma intervenção da Dr.ª Lúcia Lemos. Ambos falarão sobre representação das pessoas idosas, direitos e 
decisões, focalizando-se em questões práticas com que os técnicos se debatem no exercício das suas funções 
de gestão de equipamentos destinados a pessoas idosas. 
 
Da parte da tarde termos ainda a intervenção do Mestre César Fonseca, vice-presidente da Associação que 
introduzirá o tema da funcionalidade humana, de seguida o Magnifico Professor Trovão do Rosário, realizará 
uma palestra, focando o assunto da funcionalidade e da sua importância na tomada de decisões por parte das 
pessoas idosas. 
 
Este seminário realizar-se-á no auditório da Fundação D. Pedro IV e terá entrada livre para todos os 
interessados. O programa pode ser consultado em: http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/ 
 

Por uma questão de organização a inscrição é gratuita, mas obrigatória, pode ser feita em: 
http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/inscricao_eventos1.htm 
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ÚLTIMA HORA  
 
 Inscrições para Curso 
Gestão de Lares Idosos 
em Lisboa e Porto em  
 
Existem ainda as ultimas 
vagas para preencher. 
 
Não perca esta 
oportunidade. Inscreva-
se em: 
http://www.associacaoamigosdagr
andeidade.com/inscricao_cursos.h
tm 
 

 

Para estas e outras informações consulte o  

nosso novo PORTAL: 

 

http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/ 
 

EDITORIAL 
 
No regresso à actividade, 
após o período normal de 
férias durante o qual o 
País fecha e as maiores 
preocupações ficam para 
segundo plano, a 
Associação apresenta 
um preenchido 
calendário. 
Para além das 
participações em vários 
eventos nos quais a 
Associação intervém, 
teremos em breve o 2º 
seminário integrado na 
Pós Graduação de 
Gestão de Equipamentos 
Destinados ás Pessoas 
Idosas, o seminário de 
Faro que representa uma 
grande iniciativa na 
Região do Algarve e o 
inicio de dois cursos de 
gestão de lares em 
Lisboa e Porto, 
simultaneamente. 
A Associação prepara 
ainda o programa para o 
ano de 2011 e pretende 
reunir os seus amigos e 
associados antes do final 
do ano. 
Esperamos também, com 
alguma expectativa, que 
sejam marcadas 
audiências pedidas e 
encontramo-nos a 
aguardar o 
desenvolvimento do 
Projecto Cidade Amiga 
das pessoas idosas que 
se encontra na D.G.S. 
esperando marcação de 
assinatura do protocolo 
oficial entre aquela 
entidade e a Câmara 
Municipal de Setúbal. 
Destacamos também a 
renovação do nosso site 
e a introdução de 
maiores facilidades de 
comunicação, através de 
um fórum que pensamos 
inaugurar rapidamente. 
A Associação continua a 
procurar instalações 
próprias mas esse será 
um objectivo que passará 
para o próximo ano. 
 
O Presidente da Direcção 

Rui Fontes     
 

 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GRANDE IDADE – INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

Direitos e decisões das pessoas idosas, é o tema para o 
seminário que se realiza no próximo dia 8 de Outubro, integrado 
na 1ª Pós-Graduação em Gestão de Equipamentos destinados a 
Pessoas idosas, numa iniciativa da associação Amigos da 
Grande Idade em parceria com o Instituto Leopoldo Guimarães. 
A Associação volta a colocar na sua agenda um dos temas que 
mais acarinhou no inicio da sua actividade: os direitos das 
pessoas idosas, o respeito que a sociedade deve ter por elas e, 
especialmente a sua representação jurídica. 
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ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GRANDE IDADE – INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

   

A Associação vai participar num evento em Mangualde que assinala o Dia 

Internacional das Pessoas Idosas. 

A iniciativa Encontros de Proximidade - "Políticas de Envelhecimento"  é 

organizada pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria com o Instituto Leopoldo 

Guimarães, Associação Amigos da Grande Idade e a Junta de Freguesia de Santiago de 

Cassurrães. 

As inscrições para a iniciativa podem ser efectuadas até ao dia 27 de Setembro, através 

dos seguintes contactos: ssocial@cmmangualde.pt | Tel: 232 619 880 |Fax: 232 623 958.  

A entrada é livre. 

Sob o lema «Envelhecimento Activo: Viver e Participar» realiza-se, ao longo dos 
dias 12, 13, 14 e 15 de Outubro de 2010, em Lisboa, o XXXI Congresso Português 
de Geriatria e o XII Congresso Português de Gerontologia Social. O evento é 
organizado pela Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia. 
 
A Associação irá participar neste Evento fazendo uma intervenção. As inscrições 
podem ser feitas em: 
 

http://www.jasfarma.pt/noticia.php?id=3541 

No dia 28 de Outubro de 2010 vamos estar em Coimbra para mais uma intervenção num evento de grande importância, 

organizado pela escola Superior de Enfermagem de Coimbra. 

O programa deste 1º Colóquio, foi desenhado numa lógica pluridisciplinar, analisando o tema do envelhecimento nas 

suas diferentes perspectivas, designadamente demográfica, clínica, económica, social e ética. 

As inscrições podem ser feitas em 

http://www.esenfc.pt/event/event/registrations/index.php?target=helpRegistration&defLang=1&event=65 



 
 

CONTACTOS 
 
919711797 
969042537 
 
 
 
 
 
associacaoamigosdagran 

deidade@gmail.com 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GRANDE IDADE – INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 
                                                             

 
NOVAS INICIATIVAS:  
 

CURSO GESTÃO ORGANIZACIONAL DE LARES DE IDOSOS 2011  
 

PORTO (JANEIRO), LISBOA (FEVEREIRO) 
 
 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS 
IDOSAS 2011 (Inicio Março de 2011) 

 
    LISBOA                                            PORTO                                                      FARO 
 
    

APRESENTAÇÃO DO PROJECTO NACIONAL PARA A RESTRUTURA ÇÃO DOS 
SERVIÇOS E CUIDADOS PARA AS PESSOAS IDOSAS 

 
ABRIL DE 2011 
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A Associação Amigos da Grande Idade vai promover em 20 de Novembro, na cidade de Faro, 
um grande evento que conta com a participação de personalidades influentes de diversas áreas. 
 
Este evento marca o regresso da Associação ao Algarve, depois da realização do curso de gestão 
organizacional de lares de idosos e representa uma das preocupações da Associação para o ano de 
2011. A Associação decidiu eleger como uma das zonas estratégicas de influência a região 
algarvia. Esta decisão tem a ver com a percepção que temos sobre as necessidades dos técnicos e 
das Instituições da região, praticamente abandonados pelas iniciativas académicas e de âmbito 
social e saúde. Por outro lado existe uma enorme motivação por parte de um conjunto de 
entidades, destacando-se a Câmara Municipal de Faro. 
 
O evento de 20 de Novembro vai contar com a participação do Presidente da Câmara Municipal de 
Faro que estará presente na cerimónia de abertura, ao lado do Professor Doutor Leopoldo 
Guimarães. De manhã será ainda feita uma palestra pelo Professor Doutor Alberto Trovão do 
Rosário sobre envelhecimento e motricidade e será realizada uma mesa cujo tema “qualidade das 
organizações. Novos Desafios” vai ser desenvolvido pelo Presidente da E.I.C., Manuel Vidigal 
(uma das maiores empresas de certificação de qualidade a operar no nosso País) e pelo Dr. José de 
Sousa, auditor de diversas empresas de certificação de qualidade. 
Depois do almoço teremos algo pouco habitual e que demora a tornar-se normal: uma mesa de 
discussão sobre o papel das instituições para um envelhecimento saudável que vai juntar o 
Presidente da ARS do Algarve e o Director da Segurança Social da região. Serão acompanhados 
pelo Vice-presidente da Associação, Mestre César Fonseca. 
 
O evento será encerrado por uma intervenção do Presidente da Associação, Drº Rui Fontes que 
desenvolverá o tema Articulação e Liderança das Organizações. 
 
O programa pode ser consultado em: http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/ 
 
Por uma questão de organização a inscrição é gratuita, mas obrigatória, pode ser feita 

em:  http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/inscricao_eventos.htm 
 
 


