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INTRODUÇÃO
As situações de isolamento – voluntário ou não volun-
tário – em que residem pessoas idosas continuam a 
ser uma constante, nomeadamente em concelhos da 
região Alentejo, onde o povoamento é muito disperso 
e com frequência as próprias condições geográficas 
e de acessibilidades não favorecem a mobilidade 
espacial do idoso.
Em tempos mais recentes temos também verificado o 
aumento de situações de violência – física, psicológi-
ca ou outra – contra a pessoa idosa, a qual se encontra 
quase sempre em situação de grande vulnerabilidade, 
nomeadamente no contexto atual de crise económica.
É como resposta a estas preocupações que vamos pro-
mover o Encontro “Estratégias de Combate ao Isola-
mento e à Violência contra a Pessoa Idosa”, através 
do qual procuraremos aprofundar o conhecimento 
sobre as várias dimensões deste fenómeno bem como 
promover o diálogo e a troca de ideias relativas a estas 
problemáticas e a identificação e conhecimento ou 
(re)conhecimento de algumas práticas que têm 
vindo a ser desenvolvidas ao longo dos últimos anos.

OBJETIVOS
Os objetivos que norteiam a nossa proposta para estes 
debates são os seguintes:
1) Aprofundar o conhecimento relativo às problemáticas do 
isolamento e da violência dirigida contra a pessoa idosa;
2) Conhecer práticas de intervenção relativas às situa-
ções de isolamento e de violência contra o idosos;
3) Fomentar o debate e a partilha de experiências 
entre diferentes atores da intervenção social, a nível 
privado e público.

METODOLOGIA
No Encontro serão apresentadas comunicações de cariz 
téorico-prático sobre as problemáticas em questão e 
haverá a criação de espaços de debate/diálogo rela-
tivos a estas problemáticas.

PARCERIAS
Na concretização desta ação serão integradas múlti-
plas entidades entre as quais se encontram ONG’s, o 
Centro Distrital de Segurança Social, as Redes Sociais, 
a Universidade de Évora e a Câmara Municipal de 
Estremoz.

DISSEMINAÇÃO
Os resultados desta ação serão direcionados para um 
conjunto alargado de entidades públicas e privadas.
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MANHA
9h15 – Abertura do secretariado e receção 
            aos participantes
9h30 – Sessão de Abertura
Luís Filipe Pereira Mourinha
Presidente da Câmara Municipal de Estremoz
Dr.ª Sónia Ramos Ferro
Diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Évora
Dr. José Ilhéu
Coordenador do Núcleo Distrital de Évora e da EAPN Portugal

10h15 – Coffee-break
10h30 – Retratos do isolamento 
               e da violência contra o idoso
Dr. Manuel Lopes
Diretor da Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
Universidade de Évora
Diretor do Centro de Investigação em Ciências 
e Tecnologias da Saúde
Dr.ª Balbina Silva
APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
Dr.ª Maria João Quintela
Direção Geral de Saúde
“A Operação Censos Sénior da GNR”
Major Rogério Paulo Magro Copeto
Destacamento Territorial da GNR

Moderadora: Prof.ª Dr.ª Maria da Saudade Baltazar
Universidade de Évora

12h30 – Debate
12h30 – Almoço livre

TARDE
14h00 – Práticas de Combate ao 
    Isolamento e à Violência 
    contra a Pessoa Idosa
Dr. Francisco Ramos
Câmara Municipal de Estremoz
Dr.ª Manuela Fonseca
Os Médicos do Mundo
Dr. Fábio Medina
Coordenador do Projeto - A Vida Vale da Fundação Odemira
Enf.ª Mónica Raimundo
Enfermeira responsável da Unidade Móvel da Rede de 
Cuidados Continuados
“Saúde na Mira”
O Telecuidado
José Pedro Carvalho
Hope Care

16h30 – Coffee-Break
16h45 – Apresentação das Conclusões
Marcos Olímpio
Centro de Investigação em Sociologia e Antropologia 
“Augusto da Silva”
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