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Passo Gigante da Associação Amigos da Grande Idade
Ao fim de mais de um ano de trabalho dedicado à certificação
da formação da Associação Amigos da Grande idade, foi-nos
agora concedida essa certificação pela DGERT, a entidade
que lidera estes processos em Portugal.
A certificação representa um passo gigante para a
Associação, consolidando toda a actividade nesta área que
temos desenvolvido nos quase dez anos de existência.
A certificação implica disciplina por parte da Associação e
cumprimento de regras que entendemos essenciais na
realização dos nossos processos de formação. Acima de
tudo credibiliza a nossa formação e torna-a, do ponto de vista
legal, um instrumento essencial para todos os que a
frequentam no desenvolvimento das suas carreiras
profissionais.
Esta certificação permite-nos também oferecer às
Instituições e entidades um conjunto de conteúdos formativos
que, ao longo do ano, corresponda às necessidades práticas
e ao mesmo tempo faça cumprir a obrigatoriedade de
fornecer 35 horas anuais a todos os recursos humanos.
Esperamos que o País e quem determina os nossos destinos
entenda que a fiscalização sobre as horas de formação dos

recursos humanos resolve grande parte dos problemas
existentes em relação à qualidade do trabalho de técnicos,
sejam de que nível forem. No fundo observa-se que há dez
anos que começaram a ser realizados processos de
certificação de qualidade de serviços, instituições e entidades
e que, no sector da oferta de cuidados e serviços a pessoas
idosas, isso fez pouca diferença no desempenho dos
recursos humanos existentes. Na verdade é difícil de
entender que uma entidade seja certificada com qualidade
quando os seus recursos humanos não têm uma hora de
formação por ano.
Também a obrigatoriedade de formação de recursos
humanos devia ser preocupação básica dos processos de
concessão de licenças e alvarás e dos processos de
acompanhamento, desenvolvidos pela segurança social.
Acrescentar à exigência de registos criminais, de medicina do
trabalho, de seguros, a formação parece-nos fundamental.
Acreditamos que quem manda possa estar preocupado com
esta situação de falta de formação e acreditamos que
podemos ter um papel essencial nesse processo.
A Associação está agora a adaptar-se às regras da
certificação e tem já propostas formativas dirigidas a
instituições, entidades e pessoas individuais, devidamente
certificadas.

A Grande Iniciativa de 2017 em Portugal
Coragem! A Associação Amigos da Grande Idade, a correr contra o tempo,
quer levantar pela segunda vez o Congresso Nacional da Grande Idade, cuja
primeira edição foi, até hoje, um dos maiores êxitos nas iniciativas feitas em
Portugal sobre envelhecimento.
Corremos contra o tempo porque fomos motivados por centenas de amigos e
colaboradores que exigiam, para este ano, uma iniciativa do género.
Tínhamos já preparado um seminário integrado num fim-de-semana de
formação executiva mas o número de personalidades disponíveis para
colaborarem nesta iniciativa, ultrapassou todas as expectativas “obrigandonos” a pensar num evento de maior dimensão.
Vamos assim ter o segundo Congresso da Grande Idade que vai juntar mais
de 3 dezenas de oradores e cujos temas são, no mínimo, atractivos. Como
sempre procuramos alguma diferença mas queremos manter a linha de
pensamento de que o envelhecimento em Portugal deve ser desconstruído,
discutindo tabus e reflectindo sobre as práticas que continuam a não ser
aceites pelas pessoas idosas, fugindo aos nossos cuidados e aos nossos
serviços.
Estamos a criar um site específico para o Congresso e temos já página numa
rede social que pode consultar: https://www.facebook.com/II-CongressoNacional-da-Grande-Idade-1660739497564651/
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