
 

Submissão de trabalhos  

 

Cada congressista, devidamente inscrito, pode apresentar até duas pro-

postas de trabalho em formato comunicação oral ou poster. 

As comunicações orais têm a duração  máxima de 15 minutos. 

Os resumos devem ser enviados até  24 de abril de 2019 para o e-mail: 

ixseminariopsicogerontologia@gmail.com 

No corpo da mensagem do mail, devem fornecer os seguintes dados: 

Título do Trabalho 

Nome(s) do(s) autor(es) e respetivos endereços de e-mail 

Nome e email do(a) autor(a) que irá apresentar a comunicação no Semi-

nário (pessoa de contato) 

Tipo de modalidade: comunicação oral ou poster 

Resumo até 300 palavras e cinco palavras chave. 

Será realizado um Livro de Resumos com ISBN. 

Inscrições  

As inscrições devem ser formalizadas através do preenchimento da ficha de 

inscrição e enviadas até 14 de maio de 2019 para o e-mail: 

ixseminariopsicogerontologia@gmail.com 

Estudantes: 5 euros 

Público em Geral:  20 euros 

O pagamento pode ser realizado no próprio dia do evento ou  através do  

NIB: 001800033144389802015 

IBAN: PT50 0018 000331443898020 15 

BIC: TOTAPTPL 

Enviar e-mail com comprovativo, NIF e morada para : cristina.romao@ipbeja.pt 

 

Secretariado/Contacto  

Sara Valente 

Inês Correia 

Micaela Ângelo 

Mariana Gonçalves 

 Liliana Silva 

Marisa Laurindo  

Mestrado em Gerontologia Social e Comunitária 

e-mail: ixseminariopsicogerontologia@gmail.com 

Sandra Lozano  

Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento no Alentejo-IPBeja 

e-mail: odea@ipbeja.pt 

Telefone: (+351) 284 314 400 (Extensão 02030) 

Localização: Edifício da Escola Superior de Educação (Gabinete 4) 
Florbela Calado 

Serviço de Secretariado da ESE-IPBeja 

Telf.: +351 284 315 001 

  

Comissão organizadora 

Mestrado em Gerontologia Social e Comunitária (8 edição) 

Observatório das Dinâmicas do  Envelhecimento no Alentejo (ODEA-IPBeja)  

Escola Superior de Educação-IPBeja  

Escola Superior de Saúde – IPBeja 

Colaboração 

Curso Técnico Superior Profissional em Psicogerontologia 

Curso Técnico Superior Profissional Apoio em Cuidados Continuados Integrados 

Curso de Licenciatura em Serviço Social 

Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional 

Curso de Mestrado em  Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 

 



 

Apresentação 

As evidências projetam que as pessoas com 65 anos ou mais dupli-

quem até  2050 e que o número de pessoas com 85 anos ou mais au-

mente de 14 milhões para 19 milhões até 2020 e para 40 milhões até 

2050. Até que ponto a sociedade está organizada para responder a este 

fenómeno de viver mais tempo do que os nossos antepassados? Temos 

de preparar  o envelhecimento e criar condições para envelhecer bem e 

com suporte especializado na área das necessidades de cada indivíduo. 

Para atender aos desejos, aos empreendimentos, aos direitos e às  

carências dessa população, surgem iniciativas e serviços diversificados 

de forma a permitir a inclusão social e proteger a saúde e o bem-estar 

até ao último acontecimento de vida. Nos últimos tempos, assistimos ao 

proliferamente do desenvolvimento de estudos científicos e de formação 

técnica especializada e superior na área da gerontologia, para que os 

profissionais que se encontram a trabalhar com os mais velhos da nos-

sa sociedade estejam preparados e atualizados para realizar a sua 

missão com competência.   

A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja atenta 

às necessidades da comunidade aceitou o desafio de investir na forma-

ção de profissionais, na investigação e nos projetos nacionais e interna-

cionais na área do envelhecimento, na mira de contribuir para o floresci-

mento e o apoio às pessoas mais velhas da comunidade. Assim, já 

contabiliza dez anos de formação técnica especializada em Psicogeron-

tologia e de formação superior de 2º ciclo mestrado em Psicogerontolo-

gia Comunitária e Gerontologia Social e Comunitária. Esta tarefa só foi 

possível mediante o trabalho desenvolvido com a Escola Superior de 

Saúde e do interesse e colaboração da comunidade, das instituições e 

dos agentes políticos. Este ano o ODEA-IPBeja disponibilizou um websi-

te de proximidade com a comunidade sobre formação, investigação, 

apoio e informação sobre o envelhecimento, a nível local e global 

(https://odeaipbeja.wixsite.com/odeaipbeja). 

Hoje envelhecer é uma oportunidade, para viver e florescer, à qual 

temos de prestar atenção, para que possa ocorrer com saúde e bem-

estar, e de preferência em casa e na comunidade. Neste sentido,  vimos 

convidar-vos a participarem no  IX Seminário Ibérico de Psicogeron-

tologia, II Seminário Ibérico de Gerontologia Social e Comunitária  

subordinado ao tema “Envelhecer na Comunidade: Saúde, Direitos e 

Cuidados”, e a apresentarem os vossos trabalhos, projetos, boas práti-

cas e experiências em forma de comunicação oral ou de poster.  

Aguardamos a vossa presença.  

Maria Cristina Campos de Sousa Faria 

Coordenadora do Mestrado em Gerontologia Social e Comunitária 

 

 

Objetivos 

Promover o intercâmbio entre investigadores e profissionais 

ligados ao envelhecimento nos domínios da saúde, da psicolo-

gia, do social, da educação, da gerontotecnologia, do desenvol-

vimento comunitário, da segurança e da decisão política. 

Divulgar iniciativas promotoras do florescimento e capacitação 

do envelhecimento saudável, feliz e seguro na comunidade.  

Mostrar e debater os resultados de projetos de investigação e 

de intervenção na área da psicogerontologia, da gerontologia 

social e comunitária, da gerontotecnologia, dos direitos e cuida-

dos de saúde da pessoa mais velha, da segurança, da interven-

ção comunitária, da capacitação, da inclusão social, do envolvi-

mento ocupacional, da sustentabilidade e da mudança social .  

Aprofundar a multidisciplinaridade nas problemáticas da in-

tervenção comunitária ao nível  das estruturas multidisciplinares 

de apoio efetivo ao  acompanhamento do envelhecimento na 

comunidade; 

Contribuir para a melhoria da formação e a capacitação dos 

diferentes agentes e suas organizações para viabilizar o enve-

lhecimento saudável na comunidade até ao último acontecimen-

to de vida;  

Promover o estabelecimento de parcerias de promoção da 

saúde, social, económica e de sustentabilidade para viabilizar o 

envelhecimento na comunidade;  

Promover o envolvimento dos cidadãos na melhoria da sua 

comunidade envelhecida de forma a que a sua participação or-

ganizada e as suas ocupações contribuam para o  florescimento 

das pessoas e da comunidade.  

Divulgar as iniciativas e boas práticas do Envelhecimento na 

Comunidade evidenciando os seus impactos no florescimento 

do cidadão(ã) e  da comunidade.  

Temas 

 

Boas Práticas de Envelhecimento na Comunidade 

Promoção de um Envelhecimento Saudável 

Capacitação no Envelhecimento 

Proteção da Saúde Mental no Envelhecimento 

Doenças Crónicas no Envelhecimento 

Cuidados de Saúde na Família 

Cuidados Continuados Integrados 

Cidadania Sénior e Inclusão Social 

Políticas Públicas e Sustentabilidade Social 

Os Direitos das Pessoas Mais Velhas 

Respostas Sociais para o Envelhecimento 

Segurança na Comunidade Envelhecida 

Reforma  

Envolvimento Ocupacional no Envelhecimento 

Psicogerontologia Comunitária 

Gerontotecnologia 

 


