
  

  

CICLO DE FORMAÇÕES: A PESSOA DO IDOSO 
A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO 

4, 5, 6 e 8 de abril de 2022 | 20h00 – 21h00 | 4 horas 
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www.kairosport.pt 
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KAIROSPORT  

APRESENTAÇÃO  

Numa sociedade que se reconhece cada vez mais envelhecida, somos, a cada dia, alertados para a 

importância de olharmos de uma forma mais atenta para a situação dos Idosos. Para isso, 

apresentamos um ciclo de formações sobre “A Pessoa do Idoso”, ao longo do qual abordaremos 

diversas temáticas desde a promoção do envelhecimento ativo, à problemática da 

institucionalização, passando pelas adaptações que podem/devem ser feitas em casa, a 

estimulação cognitiva e os cuidados básicos de saúde física e mental. 

Esta formação, subordinada ao tema “A Institucionalização do Idoso”, é a terceira formação 

realizada no âmbito deste ciclo. Nesta formação serão abordados os diferentes tipos de resposta 

que, hoje em dia, existem para a institucionalização dos idosos, desde os mais tradicionais lares de 

idosos, às unidades de cuidados paliativos, passando pelas unidades de cuidados continuados e 

outros tipos de instituições. Analisaremos, também, a importância de cada instituição contar com 

uma equipa multidisciplinar que cuide e apoie os utentes.   

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

4, 5, 6 e 8 de abril de 2022 – 20h00 - 21h00 (3 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos em IPSSs e outras estruturas de apoio a idosos; 

 Cuidadores informais; 

 Todas as pessoas interessadas na temática. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Institucionalização do Idoso 

 Perfil do cuidador  

 Liderança e Gestão de equipas  

 Relações Interpessoais nos Serviços e Cuidados  

 Cuidados no processo de morrer  
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FORMADORES 

Cláudia Moura 

Empreendedora Social. 

Professora Universitária. 

Consultora Sénior para a estratégia e sustentabilidade em Estruturas Residenciais para 

Pessoas Idosas (ERPI). 

Foi Membro dos Júris PRÉMIO INOVAÇÂO NO ENVELHECIMENTO ATIVO, AAGI-ID,, PRÉMIO 

HOSPITAL DO FUTURO, UCP. 

Especialista em novas competências para novas exigências no cuidar, soma mais de 300 

palestras em Congressos Nacionais.  

Autora de várias Crónicas em Jornais e Revistas Nacionais subordinadas à temática 

“envelhecimento”.  

Autora de 17 livros. Co-autora de 3 livros. E Ghost whiter de 6 livros.  

Foi apresentadora do Programa «Referências» na norteTV. 

É apresentadora do Programa PAUSA, Radio Portuense. 

É PERSONAL COACH de várias figuras públicas nacionais. 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único 40€  25€ 

 

 

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@kairosport.pt 

 

 

APOIOS E PARCERIAS 

 
 

 
   

 

APOIAMOS 

 

 

Esta formação é organizada pela BizPoint, Lda – Entidade Formadora Certificada pela DGERT. 
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