
     

  

Prevenir a Violência contra as Pessoas Idosas

No próximo dia 15 de Junho assinala-se o Dia Internacional de sensibilização
sobre a Prevenção da Violência Contra as Pessoas Idosas, iniciativa promovida
pela INPEA (International Network for Prevention of Elder Abuse), com o
objectivo de alertar a sociedade para a necessidade de prevenir e combater
este fenómeno.

Reconhecendo que a violência contra as pessoas idosas constitui um problema
de saúde pública que afecta a saúde, dignidade e cidadania dos nossos mais
velhos, e interfere com as famílias, os prestadores de cuidados e a sociedade
em geral, considera-se que o combate à violência exercida contra as pessoas
idosas pode contribuir para um futuro mais inclusivo, onde todos são
respeitados ao longo do ciclo de vida, nomeadamente no contexto de um
envelhecimento activo e saudável.

Neste sentido, aproveitando o envolvimento de diversos peritos e instituições
no grupo de trabalho da Direcção-Geral da Saúde para a Prevenção da
Violência contra as Pessoas Idosas, e dada a disponibilidade e interesse
igualmente manifestados pelo Montepio Geral, a Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima – APAV e pela Liga dos Bombeiros Portugueses, e
reconhecendo o papel da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia,
pareceu oportuno realizar uma sessão de trabalho e reflexão, alargada a outros
actores sociais com interesse ou intervenção nesta matéria, e tendente a
recolher contributos para posteriores acções de sensibilização mais
envolventes, a dinamizar.

Vimos deste modo convidá-lo a participar numa sessão de reflexão e
sensibilização, que se irá realizar no próximo dia 15 de Junho, pelas 14h30m,
no Auditório do Montepio Geral, por ocasião do Dia Internacional para a
Prevenção da Violência Contra as Pessoas Idosas.



Dia Internacional de sensibilização sobre a

 Prevenção da Violência Contra as Pessoas Idosas

Programa da sessão

Data: Dia 15 de Junho de 2009

Local : Auditório do Montepio (Rua do Ouro nº 219 – 6º andar,
em Lisboa)

14h30m – 14:45h -  Conferência de abertura: A Transformação
dos Cenários de Abuso à População Idosa - José Ferreira Alves –
Professor do Departamento de Psicologia da Universidade o Minho e
Representante português da INPEA – Rede Internacional da Prevenção
do Abuso à População  Idosa

14:45h–15:00h Ponto de situação dos trabalhos do Grupo de
Trabalho da DGS - Paula Guimarães – Jurista do Montepio Geral e
Coordenadora do Grupo de Trabalho da Direcção-Geral da Saúde para a
Prevenção da Violência contra as Pessoas Idosas

15:00h- 15:15h – A prevenção da violência e o papel dos
enfermeiros –Enfº Rui Dionísio – Representante da ordem dos
Enfermeiros

15:15h -15.30h - A APAV e o fenómeno da Violência contra as
Pessoas Idosas, e progressos na Prevenção - João Lázaro –
Director Executivo da APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Moderadora: Dr. Maria João Quintela – Chefe de Divisão de Saúde
no Ciclo de Vida e em Ambientes Específicos – Direcção-Geral da Saúde e
representante da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia

15h30 – 15h45 – Debate

Intervalo

16 h00 – 16h15 -  Envelhecimento e Violência -  Maria Vacas –
Licenciada em Serviço Social pela Universidade Católica Portuguesa  /
APAV

 16h15 – 16h30 -  A violência psíquica -  Cortez Pinto –  Médico
Psiquiatra do Hospital  Júlio de Matos



16h45- 17:00h -   O papel dos bombeiros no despiste da
violência – Drª Raquel Marques - psicóloga

16h45 – 17h00 -    O papel da comunicação social – Ana Catarina
Santos - Jornalista

 17h00 – 17h15 - Debate

Moderadora: – Drª Fernanda Farinha  - Jurista

 17h15 – Sessão de encerramento com a presença do Dr João H.
Santos Ramos, em representação  da Procuradoria Distrital da
República e do Dr Duarte Caldeira da Liga dos Bombeiros
Portugueses
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INPEA Announces 4rd World Elder Abuse Awareness Day 2009

Mark your calendars!  The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA)
announces the 4rd Annual World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) on June 15, 2009

Communities and municipalities will make proclamations declaring June 15, 2009 as World
Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) and hold events designed to raise their communities’
awareness of elder abuse.  The first Awareness Day in 2006 involved several hundred
organisations and governmental bodies at international, national, regional, local, community
and neighbourhood level, in every continent in the world. The day is in support of the United
Nations International Plan of Action which recognizes the significance of elder abuse as a
public health and human rights issue. Governments, non-governmental organizations,
educational institutions, religious groups, professionals in the field of aging, interested
individuals as well as older persons themselves will promote a better understanding of abuse
and neglect of older persons by organizing activities around the world to raise awareness of
the cultural, social, economic and demographic processes affecting elder abuse and neglect.

Throughout the world, abuse and neglect of older persons is largely under-recognized or
treated as an unspoken problem.  Unfortunately, no community or country in the world is
immune from this costly, public health and human rights crisis.  Research indicates that
public education campaigns like World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) are vital for
informing people in a growing number of countries about elder abuse and active involvement
of the media is central to its success.

All countries, communities, neighborhoods and organizations interested in working to help
bring recognition and ultimately an end to elder abuse and neglect are urged to take part in the
3rd Annual World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) on June 15, 2009.  Awareness
activities may encompass volunteer or educational programs, cultural and art events, use of
information technology, or any activity that aims to create awareness of elder abuse and
neglect.  Raising awareness of elder abuse and neglect is a challenge and no effort is too
small.  To learn more, and to download a free copy of the Community Guide World Day Tool
Kit, please visit www.inpea.net.

The International Network for the Prevention for Elder Abuse (INPEA) was founded in 1997 and is dedicated to
global dissemination of information as part of its commitment to world-wide prevention of elder abuse.
Acknowledging the diversity of culture, background, and life style of the world population, the International
Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) aims to increase society's ability, through international
collaboration, to recognize and respond to the mistreatment of older people in whatever setting it occurs, so that
the latter years of life will be free from abuse, neglect and exploitation.  For more information, please see our
website at: www.inpea.net


