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Mensagem de Natal e Ano Novo
No natal de 2016 e na transição para 2017, a Associação
Amigos da Grande Idade eleva os seus mais profundos
objectivos, declarando o próximo ano como o da Evidencia
Cientifica.
Ver para crer é o que mais desejamos, abandonando um
caminho determinado pelas necessidades pontuais e
interesses particulares e iniciando novos passos, nem que
pequenos, na direcção de um futuro planeado e pragmático.
O envelhecimento necessita de uma mudança de paradigma,
deixando de ser tratado como doença e passando a ser
orientado pela prevenção de acontecimentos críticos e pela
intervenção no sentido de se manter a funcionalidade e uma
vida mais longa mas com menos anos de doença.
A Associação declara-se, na sua modéstia, entregue a este

objectivo: a Prevenção da doença e da disfuncionalidade no
envelhecimento. Criando evidencia e dando pistas a todos os
envolvidos em entidades e instituições que se destinam a
prestar cuidados e oferecer serviços a Pessoa Idosas.
Construir evidência assente no conhecimento mas provada
na prática, ouvindo os dirigentes das Instituições, os técnicos,
as pessoas idosas e todos os que possam dar opinião sobre
o envelhecimento da sociedade e do seu próprio
envelhecimento. Construir caminhos para que possamos ser
todos mais felizes, entendendo que o envelhecimento
representa hoje um terço da nossa vida.
Assim, e na perseguição destes objectivos, desejamos um
feliz natal a todos e um novo ano carregado de esperança,
de motivação e acima de tudo, de convicção.
Bom Natal. Óptimo ano novo

Rui Fontes

PÓS GRADUAÇÕES E FORMAÇÕES 2017
Enquanto a Pós Graduação em Gestão de Equipamentos e serviços
destinados a pessoas idosas decorre em Lisboa, com significativo êxito e
participação, lançámos já a pós Graduação no norte do País, em Vila Nova
de Gaia, podendo o seu programa e as datas serem consultadas em
http://associacaoamigosdagrandeidade.com/curso/vngaia/
Esta Pós Graduação junta, ao longo de dez meses e de vinte sábados, os
melhores e maiores nomes do conhecimento em Portugal sobre
envelhecimento e a sua gestão no contexto de equipamentos e serviços.
É a única formação no País que se direcciona para o trabalho diário nas
Instituições e Entidades, tanto para os que já exercem actividade como para
aqueles que querem vir a exercer essa actividade. Não basta ter capacidade
académica e formação numa área do conhecimento. Esta formação é
transversal a todas as áreas do conhecimento e destina-se a contribuir para

melhor eficácia e eficiência na gestão dos equipamentos e serviços.
Para além desta proposta vamos ter em breve os workshops de “desafios na
Gestão de lares. Gestão por inteligência emocional” em Cernache do
Bonjardim e Avis, levando também a partilha do nosso conhecimento a
lugares menos beneficiados pela formação. Esperamos grande participação
neste
workshop
que
pode
ser
consultado
em
http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/workshop-desafio-nasgestao-de-lares-gestao-emocional/
Também vai ser reeditado o já famoso Curso de Gestão organizacional de
Lares e Casas de Repouso, no qual já registámos a participação de mais de
600 técnicos nos últimos cinco anos.
Este curso vai ter nova edição em Fevereiro em Lisboa, estando já as
inscrições
abertas,
podendo
consultar-se
em
http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/empresasassociadas/formacao/gestao-de-lares-de-idosos/
A Associação vai assim iniciar o ano de 2017 em intensa actividade de
formação e, em breve teremos ainda mais novidades que serão transmitidas
na próxima edição da newsletter.

Após as sessões ministradas pela Dr.ª Cláudia Moura e Dr. João Ferreira,
seguem as sessões que vão ter a presença de mais dois ilustres nomes do
envelhecimento em Portugal: Professor Doutor Ricardo Pocinho e Dr.ª Maria
João Quintela.
O Curso de Gestão de Lares vai ter a entrada do professor Doutor António
Ilhicas, mantendo o Dr. Rui Fontes e a Dr. Dina Vasa e finalmente vamos ter
também uma proposta formativa com a Doutoranda Carla Ribeirinho. O
conjunto do mais elevado conhecimento nas formações da associação tem
distinguido as nossas propostas.

Associação em processo de crescimento
Realizadas as eleições para os corpos sociais de 2016 a 2020 e alterados
que foram os Estatutos iniciais da Associação, o ano de 2017 vai iniciar-se
com um processo de crescimento significativo da actividade da Associação e
a construção de pilares estruturais na área dos recursos humanos e físicos
que alteram consideravelmente o planeamento e a estratégia dos últimos 8
anos de actividade.
Esperamos a acreditação da associação como entidade formadora pela
DGERT, não tendo esperança em que isso aconteça antes do período que é
dado aquela entidade para avaliação dos processos (90 dias uteis). Este

prazo termina no dia 22 de Fevereiro e aí, decerto, teremos o processo
concluído por obrigação legal. Esta acreditação abrirá a porta á formação a
auxiliares e outros técnicos com menor formação académica, permitindo
também às instituições recorrerem à Associação como muitas já mostraram
interesse em fazer.
Está para ser lançada também uma campanha de sócios, abrindo ainda mais
as portas a todos os amigos e conhecidos que mostram interesse em poder
estar mais próximo da Associação. Esta campanha será anunciada no nosso
portal e vai oferecer as quotas gratuitas durante um determinado período de
tempo. Estamos também a preparar um pacote de vantagens que em breve
será apresentado.
A Associação espera também anunciar em breve a abertura de serviços
dirigidos às pessoas idosas, entrando finalmente na oferta directa de
cuidados e serviços, como sempre o desejou. Está a ser planeada uma
estrutura que pode vir a desenvolver actividade na área do apoio nas
habitações, na ocupação, lazer e funcionalidade e ainda na reabilitação
social. Três serviços/cuidados que pretendemos que sejam inovadores e que
fujam aos modelos actualmente praticados e que não tem respondido às
necessidades das pessoas e das comunidades.
A tudo isto pretendemos agregar a nossa actividade de divulgação e
influencia pensando na realização de evento nacional sobre envelhecimento
e longevidade e ainda a organização de um grupo de peritos do
envelhecimento, bem como um conjunto de iniciativas locais em parceria
com autarquias.
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