
EDITORIAL
 
O Primeiro trimestre de 2017 está a surpreender-nos pela
riqueza de acontecimentos e novidades que influenciam o
envelhecimento em Portugal, incluindo algumas situações
que dizem respeito à Associação.
 
E é verdade que o facto de passarmos a ter certificação
DGERT vai influenciar o envelhecimento em Portugal,
especialmente na área da institucionalização. Não somos
modestos e se sem a certificação já passaram pelas nossas
formações mais de um milhar de técnicos, com a certificação
vamos poder intervir na formação dos agentes com menos
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formação académica e na formação profissional. A falta
desta formação, destinada essencialmente a auxiliares,
ajudantes de lar, assistentes operacionais, etc., é uma das
principais razões da baixa qualidade dos cuidados e serviços.

Outros acontecimentos, talvez mais importantes marcaram
este princípio do ano. Primeiro a saída de uma portaria que
pretende mudar o modelo de financiamento a instituições
sociais para o futuro. Agrada-nos e registamos. Vamos ver,
com alguma esperança, quando será implementado e
passaremos a cumprir as regras do financiamento público,
onde se enquadram as comparticipações a instituições
públicas e privadas.

Também a implementação do registo de funcionalidade na
área dos cuidados continuados como processo sério e
rigoroso de avaliação nos parece muito importante. É este o
caminho que devemos tomar: avaliar e não tratar de igual
forma quem trabalha bem e quem trabalha mal.

Mas a maior novidade para a Associação foi o convite que
recebeu para participar na discussão alargada sobre a
Estratégia Nacional para o Envelhecimento activo e saudável
2017-2015. O documento apresentado pela comissão
coordenadora é muito superior aquilo que temos vindo a
conhecer nesta área. É um olhar para o envelhecimento do
futuro, dando especial relevância à funcionalidade e à
educação. Um documento que, se entendido e aplicado, nos
seus conceitos gerais, vai alterar o paradigma do
envelhecimento.

Não perde tempo a reconhecer e a analisar o que de mal se
faz actualmente e das práticas dos modelos de intervenção
de hoje que pouco dignificam técnicos, instituições, entidades
e pessoas. Olha em frente e corta radicalmente com o
passado e a postura caritativa e assistencialista.

A Associação orgulha-se em estar envolvida neste processo
e vai aplicar toda a sua energia nesta estratégia agora
tornada um desígnio do Estado.
 



Associação Amigos da Grande Idade Certificada como Entidade
formadora pela DGERT

Por despacho de 16-2-2017 do Subdirector da Direcção Geral do Emprego e
das Relações de Trabalho (DGERT) foi concedida a certificação à
Associação Amigos da Grande Idade como entidade formadora.

Este foi um processo que culminou com sucesso e é consequência de toda a
história da Associação que sempre teve como grande pilar de acção, a
formação.
 
Nos últimos 8 anos organizamos dezenas de Cursos de Gestão de Lares
com 48 horas de formação. Levámos estes cursos ao Porto, a Faro, a
Coimbra e realizámos dezenas deles em Lisboa. Praticamente um milhar de
pessoas participaram nestes cursos. Mas realizámos também mais de meia
centena de workshops destinados tanto a assistentes operacionais como a
técnicos licenciados. Também corremos o País com essas propostas. Mais
recentemente estivemos na coordenação de 3 Pós Graduações, abrindo este
ano a quarta Pós Graduação, agora definitivamente em parceria com a
Escola Superior de Saude da Cruz Vermelha Portuguesa.

Por toda esta actividade decidimos há cerca de um ano candidatar a
Associação à certificação da DGERT, concluindo agora o processo.

Esta certificação vai alterar profundamente os processos da Associação,
melhorando-os, normalizando-os e disciplinando-nos, deixando de ser só
uma entidade de exercício de cidadania mas passando a ter alguma
profissionalização que será tanto maior quanto maior for a actividade
desenvolvida.

Permite-nos também chegar às instituições e entidades que aguardam o
financiamento para formação, podendo agora tratarem dessas candidaturas
contando com o apoio da associação.

A Associação não é pretensiosa, há muito que todos perceberam que não
queremos protagonismo mas não podemos deixar de julgar que somos
diferentes na área da formação. Falamos uma linguagem simples e
ajustamos os nossos conteúdos à realidade. Pragmatismo, conhecimento e
experiencia prática é o que distingue a formação da Associação. Numa área
em que a maior parte das propostas formativas sobre lares, cuidados
domiciliários, centros de dia, cuidados continuados, gestão de equipas de
auxiliares, gestão de equipamentos é dada por pessoas que nunca entraram
num Lar, que nunca cuidaram de uma pessoa idosa, que nunca geriram uma
equipa de assistentes operacionais, a Associação tem mesmo que se
distinguir.

Começa agora um novo caminho para a Associação.



O Maior Congresso do Ano em Portugal sobre o
Envelhecimento

Está em marcha o maior acontecimento sobre envelhecimento no ano de
2017 em Portugal.

O II CONGRESSO NACIONAL DA GRANDE IDADE vai realizar-se nos dias
30 de Junho e 1 de Julho e vai integrar as vozes mais relevantes do país
num total de 42 personalidades dos mais diversos sectores.
 
É hora de ouvirmos também as pessoas que não trabalham no
envelhecimento e que esperam que os que trabalham criem condições mais
favoráveis para se envelhecer. Escritores, actores, jornalistas, advogados,
arquitectos, deputados, autarcas, professores e demais profissionais vão
discutir o envelhecimento em Portugal.

O programa, as inscrições e outras informações estão já disponíveis
em http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com
 

Audiência com o Coordenador Nacional da Reforma do SNS



para a àrea dos cuidados continuados, Professor Doutor
Manuel Lopes

O Presidente e o vice presidente da Associação Amigos da Grande idade
estiveram presentes numa audiência concedida pelo Professor Doutor
Manuel Lopes que actualmente exerce funções de coordenadora para a área
dos cuidados continuados da reforma do SNS.

Esta audiência foi extraordinariamente produtiva, tendo a Associação
recebido informações e aconselhamento sobre as directivas e desígnios
determinados pelo Estado Português no que respeita aos cuidados
continuados e integrados.
 
Da nossa parte transmitimos a grande satisfação de finalmente os cuidados
continuados e integrados estarem a ser avaliados e discutidos, bem como a
imposição neste sector de indicadores de desempenho rigorosos que podem
vir, muito em breve, a fazer grande diferença na qualidade dos serviços
prestados.

Novo Parceiro

A Associação tem uma nova parceria, respondendo a uma solicitação da
nova Associação Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência que
muito nos honra.

A APEMERG destina-se a representar os técnicos de saúde da emergência e
vai utilizar as nossas instalações, partilhando informação e formação com a
AAGI.
 

Continuam as Formações da Associação com grande adesão

Dia 27 de Maio com a Dra. Carla Ribeirinho.

Saiba mais em:
http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/workshop-
gestao-de-equipas-de-auxiliares-em-lares-de-idosos-
cuidados-domiciliarios-e-centros-de-dia/
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Foram abertas as Inscrições para a IV Pós Graduação
em Gestão de Equipamentos e Serviços Destinados a
pessoas Idosas.
 
As Inscrições são limitadas por isso não perca esta
grande oportunidade de participar na melhor Pós
Graduação que irá decorrer em 2017/2018.
 
Saiba mais em:
http://associacaoamigosdagrandeidade.com/curso/
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