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EDITORIAL
Foi dado o primeiro passo para as
alterações que se esperam na área
dos cuidados e serviços a pessoas
idosas. É certo que o novo DecretoLei 99/2011 que revoga o decretolei 64/2007 é um passo muito
tímido mas enche-nos de
MÊS
esperança
relação aos
A N em
O
despachos normativos que
obrigatoriamente se seguirão. Não
acreditamos que a situação se
repita como aconteceu com a saída
do 64/2007, depois do qual não
saiu qualquer despacho legislativo
como os eu artigo 45º previa,
deixando a situação dos lares à
sorte e à vontade de decisões
incompetentes, desadequadas e
muitas vezes escandalosas das
entidades responsáveis pelo
licenciamento e fiscalização.
Entramos num momento diferente e
julgamos que vai existir coragem
para introduzir profundas
alterações numa área votada ao
abandono nos últimos anos.
Não podemos no entanto deixar de
notar que poder-se-ia ir mais longe
no decreto-lei que agora saiu. A
manutenção de um artigo que
indica que os processos de
licenciamento em curso ainda ficam
ao abrigo do defunto despacho
12/98 é um erro com alguma
gravidade, na medida em que vai
distinguir de uma forma violenta os
novos licenciamentos dos
licenciamentos em curso, alguns
com mais de uma década de
análise pela Segurança Social. A
este propósito a Associação vai
fazer chegar uma proposta
construtiva ao Exmo. Senhor
Ministro da Solidariedade e
Segurança Social porque
pensamos que não houve a
percepção de que existem
centenas de processos e curso na
Segurança Social de licenciamento
de lares e casas de repouso. Ora
se estes processos ficam ao abrigo
de legislação anterior, agora
revogada, não nos parece que isso
seja muito correcto.
Mas é importante sublinharem-se
alguns aspectos positivos como a
criação de um serviço electrónico
para tratar mais rapidamente dos
processos de licenciamento, a
alteração da exigência de um
quadro de pessoal para um mapa
de pessoal adequado e a
determinação da abertura de
serviços se a resposta de
licenciamento ultrapassar em
determinada fase, os 30 dias.
Em Portugal, ao contrário do que
muitos pensam, são necessários
e estrangeiros qu
mais lares, Ncionais
mais serviços
domiciliários e mais centros de dia.
Mais serviços com outros modelos
e com outra qualidade que possam
atrair as pessoas e que não as
tornem inúteis, disfuncionais e
deprimidas.
Há lares onde as pessoas gostam
de estar e é dessas respostas que
nós precisamos.
É necessário empreender e isso só
será possível com flexibilidade por

parte da legislação e das
entidades responsáveis por este
sector.
Rui Fontes
Presidente da AAGI
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AGENDA MUITO PREENCHIDA NO MÊS DE SETEMBRO E
OUTUBRO
Com a abertura das novas instalações da Associação temos vindo a receber e a desenvolver contactos com um numero muito
considerável de amigos e de entidades. Neste mês damos conta da seguinte actividade:
REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO CONDESSA DA PENHA LONGA
A Associação teve a honra de reunir com o Dr. Vasco Pinto Leite, Presidente da Fundação Condessa da Penha Longa existindo
o interesse comum de iniciarmos um projecto de parceria podendo a Associação alargar a sua actividade ao Norte do país com
base numa entidade sólida e de grande relevância e a Fundação poderá igualmente alargar a sua actividade e influência na
região de Lisboa. Esta parceria muito honrará a Associação e estamos certos que muito irá contribuir para projectos de grande
importância na área do envelhecimento.
REUNIÃO COM A REDES
A Redes – Centro Comunitário de Apoio Psicológico e Pedagógico é uma instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS),
reconhecida como pessoa colectiva, com escritura publica realizada a 20 de Janeiro de 2004, e registada no Ministério da
Educação, Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, nos termos da portaria nº860/91 de 20 de Agosto.
Reunimos com a sua Presidente no passado dia 26 de Setembro, Dr.ª Ana Mafalda e percebemos que esta entidade realiza mais
de 6000 consultas a crianças com necessidades educativas especiais e que pretende alargar a sua acção à área do
envelhecimento, tanto directamente como indirectamente através do desenvolvimento de projectos intergeracionais.
A Associação e a REDES irão discutir dois projectos nucleares e pretende-se registar a parrilha de informação e actividade
através da assinatura de protocolo de colaboração.
REUNIÃO COM FUNDAÇÃO JORGE BARRETO RIBEIRO
Mantemos intensa actividade com a Fundação Cabo Verdiana Jorge Barreto Ribeiro. Depois do êxito assinalável da oferta de
matérias e produtos para a Camara Municipal de S. João de Órgãos, na Praia, vamos enviar um segundo contentor com amais
materiais e produtos no final deste mês, estando já praticamente cheio. Preparamos também o primeiro projecto de formação
naquela vila que representará o primeiro passo de uma ligação que se pretende duradoura e com vantagens para aquela
interessada comunidade.
FIM DAS OBRAS, CURSOS E INICIATIVAS
O mês de Setembro foi o mês em que terminaram as obras das novas instalações, possíveis através do protocolo com o IASFA.
Lançamos ainda 4 cursos de gestão de lares, estando os 3 cursos de Lisboa completamente esgotados muito antes das datas de
inicio e existindo algumas vagas apenas no curso do porto a iniciar em breve.
A Associação esteve ainda envolvida em vários encontros dos quais destacamos a reunião na Assembleia da Republica com a
Srª Deputada, Dr.ª Mercês Borges.
Apresentamos ainda no mês de Outubro um novo documento estratégico com as medidas especificas para a legalização de
equipamentos destinados a pessoas idosas e o combate à ilegalidade.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
A Associação mantem bastante actividade na participação em eventos diversos por todo o País: o Vice-Presidente da
Associação esteve recentemente na semana sénior de Condeixa-a-Nova e o Presidente da Associação vai estar no dia 28 na
Damaia e no dia 5 de Novembro em Viseu.

A Associação continua a dizer que é uma plataforma para o desenvolvimento de projectos individuais e colectivos, fornecendo
instalações e apoio a quaisquer pessoas ou entidades que desejem trabalhar na área do envelhecimento. Continuamos a aguardar
a chegada de propostas que gostaríamos de apadrinhar.
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