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OBJECTIVO 2009: Divulgar a Associação a nível nacional e internacional 
de modo a tornar-se uma referência para as pessoas e organizações nos 
assuntos que digam respeito aos cidadãos com mais de 65 anos. 
 
 
 
Este Plano pretende ser um guia de trabalho para o ano de 2009, 
considerando uma série de indicadores e objectivos que pensamos atingir, 
dando preferência ao trabalho a desenvolver no terreno. 
 
 
 

1. INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO 
 
A AAGI – ID vai durante o ano de 2009 abrir instalações em diversas 
localizações do país através do estabelecimento de parcerias com 
organizações que possam disponibilizar essas instalações sem custos ou 
com baixos custos. 
A prioridade será dada à instalação dos serviços centrais, a abrir em Lisboa 
ou Setúbal, pensando que essa instalação poderá ser na Escola Superior de 
Saúde de Lisboa – Pólo Maria Fernanda de Resende, na Escola Nacional de 
Saúde Publica ou no Lar de Idosos do SBSI/SAMS, conforme as condições 
e as negociações de parceria propostas e em negociação com essas 
organizações. 
Outra instalação que se pretende utilizar situar-se-á em Coimbra, na sede 
da Direcção Regional do centro da Ordem dos Enfermeiros, através de 
pareceria com essa Delegação. 
Também será estudada a possibilidade de existir instalação em Évora em 
consequência de parceria proposta à Universidade de Évora.  
Dificilmente conseguiremos uma instalação a Norte do País no ano de 
2009, não existindo até ao momento qualquer negociação de parceria com 
organizações dessa zona geográfica. 
 
 

2. EQUIPAMENTOS 
 
Pretende-se em 2009 dotar a instalação principal da Associação (Lisboa ou 
Setúbal) de algum equipamento fundamental para o seu funcionamento. 
Tentar-se-á com recurso a programas de financiamento, apoio empresarial 
e receitas oriundas de alguns eventos, fazer a aquisição de: 
 

a) Computador 
b) Impressora, fotocopiadora e fax 



c) Data-show 
d) Telefone 
e) Material escritório diverso 

 
 

3. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
Em 2009 a AAGI – ID terá como objectivo, de cumprimento obrigatório e 
prioritário, a organização administrativa do seu funcionamento interno. 
 

3.1. A gestão económico-financeira, bem como o tratamento da 
quotização, emissão de recibos e declarações para efeitos fiscais, 
controlo estatístico do orçamento e apresentação de documentos 
contabilísticos está contratado com uma empresa externa 
(CONTA OCULTA) que vai formalizar protocolo no sentido de 
estabelecer este funcionamento e determinar os custos que serão 
suportados por pagamento directo mensal e por referenciação da 
empresa na área da Grande Idade, através do portal, blog e outros 
documentos a emitir pela Associação. O pagamento de quotas 
será feito por transferência bancária e a ligação entre a empresa e 
a Associação é feita pelo vice-presidente da Associação. 
Trimestralmente será realizada reunião de controlo entre a 
Direcção da Associação e a administração da empresa, sendo 
definidos os meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro. 

 
3.2. Até final do ano será tomada decisão sobre a contratação de 

funcionário administrativo para secretariar a Associação. Tal 
decisão passará pela avaliação da capacidade para suportar este 
custo e a contratação será sempre feita, numa fase inicial, por 
horário parcial. 

 
3.3. A Associação apresentará arte final do mês de Novembro de 2008 

o orçamento para 2009 e em Novembro desse ano o Plano de 
actividades e Orçamento para o ano seguinte. Em Março de cada 
ano será apresentado relatório e contas bem como Resumo da 
Actividade desenvolvida. 

 
3.4. A área jurídica será assegurada por gabinete, através de 

formalização de parceria semelhante à existente com a empresa 
de contabilidade. 

 
3.5. O portal da Associação, blog e correio electrónico é da 

responsabilidade do presidente da associação. 



 
4. DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS 

 
São definidos para o ano de 2009, como absolutamente prioritários os 
seguintes projectos: 
 

4.1. CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DIREITOS DO IDOSO 
 
A AAGI – ID dá prioridade absoluta a este projecto, entendendo-o como 
estrutural para todo o seu funcionamento. Este projecto já se encontra em 
fase adiantada, estando feitos significativos contactos. 
Pretende-se a constituição de um Grupo de personalidades 
comprovadamente relevantes das várias áreas de actividade nacional que 
possam discutir e desenvolver um documento base para a implementação 
dos Direitos da Pessoa Idosa em Portugal. 
Este projecto ultrapassará o limite temporal de 2009, pelo que durante o 
ano desejamos constituir o grupo base, aprovar um documento de intenções 
e fazer a apresentação pública do grupo e documento. Serão igualmente 
constituídos grupos para tratamento de questões específicas. 
O Grupo Base Direitos do Idoso conta já com o apoio de: 
 

• Professor Correia Jesuino 
• Professora Ana Escoval 
• Professor Manuel Lopes 
• Drª Maria das Dores Meira 

 
Foram entretanto enviados convites e prevê-se a sua aceitação a: 
 

• Professor Vaz Carneiro 
• Drª Maria João Lupi 
• Professor Manuel Serrão 
• Professor Fernando Pádua 

 
Espera-se iniciar contactos para solicitar audiência ao Exmo. Senhor 
Presidente da Republica para apresentação formal do projecto e solicitação 
de Alto-Patrocinio. 
A apresentação publica terá lugar em Lisboa, durante o ano de 2009 (1º 
semestre), sendo necessário assegurar custos do evento através de apoio a 
negociar a partir de Janeiro de 2009. 
 
 



4.2. PLATAFORMA DE INTERLOCUTORES DOS LARES DE 
IDOSOS E CASAS DE REPOUSO 

 
É o outro projecto estruturante da Associação. Este grupo deverá ser 
constituído por um representante informal de cada Lar de Idosos do País, 
com base na Carta Social. 
Os contactos foram iniciados no mês de Outubro 2008 e o objectivo é 
constituir o grupo com um mínimo de 500 contactos directos até final do 1º 
trimestre de 2009. 
É necessário assegurar e manter vivo o contacto com os interlocutores que 
vão sendo contactos e que se disponibilizam a colaborar no projecto.  
Este grupo constituirá a base de trabalho para avaliação profunda da 
situação dos lares e casas de repouso em Portugal, pensando que será um 
meio de lançar investigação científica credível e rigorosa nesta área. 
Serão os resultados dessa investigação que permitem mudar a situação dos 
cuidados e ofertas aos Idosos em Portugal. 
Deve distinguir-se este grupo de qualquer ideia de Associação ou de 
corporativismo. O grupo não terá constituição formal, sendo apenas um 
meio de contacto directo entre os diversos operadores nacionais que 
utilizando a AAGI – ID poderão beneficiar da partilha de informação e 
conhecimento. 
 
 
 

5. DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS FORMAIS 
 
A Associação tem já adiantado um conjunto de negociações para 
formalizar parcerias com outras organizações. É objectivo da Associação 
formalizar até final do 1º trimestre de 2009, as seguintes parcerias: 
 

• ANEPES (Associação Nacional de Enfermeiros pelo 
Envelhecimento Saudável) 

• APP (Associação Portuguesa de Psicogerontologia) 
• HOSPITAL DO FUTURO (Portal de informação e divulgação na 

área da saúde) 
• ESCOLA SUPERIUOR DE SAUDE DE LISBOA  
• ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA 
• EMPRESA DE CONTABILIDADE CONTA OCULTA 
• EMPRESA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL UNICAMENTE 
• EMPRESA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAUDE 

FORMASAU 
• APDH (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar) 



• CAMARA MUNICIPAL DE SETUBAL 
• SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO SUL E ILHAS 
• EMPRESA DE FORMAÇÃO E OCUPAÇÃO E LAZER SINAPSE 
• EMPRESA EFACEC – ÁREA DE MANUTENÇÃO DE 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 
Pretende-se durante o ano de 2009, solicitar audiências e avaliar 
possibilidades de colaboração com: 
 

• U.M.P. (União das Misericórdias Portuguesas) 
• CNIS (Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade 

Social) 
• ALI (Associação de Apoio Domiciliário, Lares e Casas de Repouso 

de Idosos) 
• SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO E 

SOLIDARIEDADE SOCIAL 
• FORUM ENFERMAGEM 
• SOCIALGEST 
• ENVELHECERES 
• PRESIDENTE DA SEGURANÇA SOCIAL 
• ALTO COMISSARIADO DA SAUDE 
• CAMARA MUNICIPAL DE LOURES 

 
É objectivo da Associação analisar e discutir todas as propostas nacionais e 
estrangeiras que sejam feitas por outras organizações no sentido de se 
poderem enquadrar nos grandes objectivos da Associação. 
 
 
 

6. DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS EM PARCERIA 
 
As parcerias têm interesse se contribuírem para o desenvolvimento de 
actividades no terreno. 
Em 2009 queremos aprofundar as seguintes parcerias no desenvolvimento 
dos seguintes projectos: 
 
 
6.1. Realização de Curso de Gestão de Lares de Idosos e Casas de 

Repouso com carga horária de 40 horas, destinado exclusivamente a 
enfermeiros. 

 OBJECTIVO: Realização de 4 cursos/ano 
 PARCERIA COM FORMASAU 



6.2. Realização de Evento sob a forma de Simpósio, em Lisboa, com 
abordagem a assuntos da Grande Idade. 

 
 OBJECTIVO: 500 inscrições 
 PARCERIA COM FORMASAU 
 
6.3. Realização de Curso de Gestão de Lares de Idosos e Casas de 

Repouso com carga horária de 50 horas aberto a todos os 
interessados. 

 
 OBJECTIVO: 2 cursos/ano 
 PARCERIA COM UNICAMENTE 
 
6.4. Realização de Curso de Auxiliares de Acção médica em contexto de 

lares de idosos/casas de repouso com carga horária de 50 horas. 
 
 OBJECTIVO: 2 cursos/ano 
 PARCERIA COM UNICAMENTE 
 
6.5. Implementação de projecto “CIDADE AMIGA DOS IDOSOS” 
 
 OBJECTIVO: Creditar a cidade de Setúbal junto da OMS 
 PARCERIA COM GRUPO ENVELHECERES E C.M.S. 
 
 
6.6. Realização da 1ª FEIRA INTERNACIONAL DA GRANDE IDADE 
 
 OBJECTIVO: Implementar evento 
 PARCERIA COM GRUPO ENVELHECERES E C.M.S. 
 
6.7. Desenvolvimento de MODELO DE GESTÃO PARA 

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA 
LARES E CASAS DE REPOUSO 

 
 OBJECTIVO: Edição de Manual 
 PARCERIA COM EFACEC 
 
6.8. Desenvolvimento de MANUAL PARA EVIDENCIA DE 

EXCELENCIA NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS E OFERTA DE 
SERVIÇOS EM LARES E CASAS DE REPOUSO 

 
 OBJECTIVO: Edição de Manual 
 PARCERIA A DEFINIR 



7. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
 
A Associação prevê participar em 2009, como orador convidado ou por 
concurso a apresentação de temas, nos principais eventos nacionais que se 
realizarem e que abordarem o tema da Grande Idade como tema principal 
ou secundário, não podendo definir desde já o calendário por não existir 
ainda informação precisa sobre esses eventos. 
Contudo durante o mês de Janeiro de 2009 será remodelado o trabalho que 
apresenta o modelo de gestão do Lar de Idosos do SBSI/SAMS e preparada 
a sua presentação a concurso nos eventos “PRÉMIOS HOSPITAL DO 
FUTURO 2009” e “PRÉMIOS DE BOAS PRÁTICAS DO 
ACS/APDH/ACSS”. Este trabalho será também apresentado em forma de 
posteres nos concursos que surgirem durante o ano. 
A Associação tentará fazer-se representar no maior número de eventos 
possível que digam respeito à Grande Idade, fazendo ouvir a sua voz e 
opinião. 
 
 
8. DIVULGAÇÃO 
 
A Associação manterá a sua intensa actividade de divulgação do trabalho 
que vai realizando, da sua opinião e dos seus pontos de vista. 
A estratégia definida é dividir os órgãos de comunicação social por 
colaboradores da Associação de forma a fazer chegar aos mesmos a sua 
opinião e as suas ideias. 
A Internet será o veiculo de eleição, mantendo-se permanentemente 
actualizado o blog e o portal e fazendo-se representar nos fóruns mais 
importantes de discussão e reflexão, criando grupos de trabalho para os 
mesmos. 
Até final do ano de 2009 será criado o gabinete de Comunicação que tratará 
em exclusivo desta área. 
 
 
 
9. APOIO A INSTITUIÇÕES 
 
É objectivo da AAGI – ID ter até ao final do ano de 2009 organizações 
referenciadas nos Cuidados à Grande Idade, promovendo apoio directo às 
mesmas e consultadoria em determinadas áreas. 
A primeira organização a beneficiar deste apoio foi o Lar de Idosos do 
SBSI/SAMS de uma forma informal, tendo sido apoiado o 
desenvolvimento de projecto de modelo de gestão organizacional. 



A segunda organização que igualmente já beneficiou deste apoio foi a 
AURPIA (Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Azeitão) 
cujo apoio está a ser dado na área do concurso a projectos de 
financiamento. 
O apoio a prestar será essencialmente na procura, estudo e avaliação de 
soluções comuns e na área dos concursos a financiamento. 
  


