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Nós podemos mudar o
mundo e torná-lo num lugar
melhor. Está nas nossas mãos
fazer a diferença.
NELSON MANDELA

Resumo da
Proposta
CAPACITAR A COMUNIDADE
O envelhecimento da população obriga a sociedade civil a
criar novas e mais eficientes soluções capazes de
responder às exigências do prolongamento da vida.
Este prolongamento, infelizmente, nem sempre significa
saúde e vitalidade - antes pelo contrário, os dados (INE,
2019) dão-nos indicação que o índice de dependência
aumenta à medida que os anos avançam.
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Um dos factores que faz disparar os índices de dependência é o
aumento de casos diagnosticados de demência.
Portugal é dos países da União Europeia com as taxas mais elevadas
de pessoas com demência.
Este facto, preocupante, faz emergir uma questão:

"Estaremos nós preparados para saber
lidar com os casos de demência e
dependência dos nossos idosos?"
E os familiares - filhos, filhas, netos, netas, genros, noras - estarão
suficientemente preparados para responder humanizada e
estruturalmente às novas exigências da condição humana
fragilizada?
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1.

2.

Sentimos a necessidade de ir para
terreno, perceber as reais necessidades
dos familiares e fazer-lhes chegar a
informação necessária para garantir a
qualidade dos cuidados e o bem-estar
físico e psicológico do prestador de
serviços.

Sentimos a responsabilidade de educar
os mais jovens (dos 5 aos 18) para as
questões do envelhecimento: normativo
e patológico. De modo a desmistificar
mitos e preconceitos e cultivar a
sensibilidade pela fragilidade humana.
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COMO PODEMOS FAZER
DIFERENTE E CONTRIBUIR
PARA O DISSEMINAR DE
BOAS-PRÁTICAS?
PRIMEIRO, desenvolver um manual, de fácil
leitura e acesso, ilustrativo e apto para todas
as faixas etárias designado
"Guia Prático sobre a Demência. Como preparar
a chegada da doença - do compreender ao saber
fazer."

TERCEIRO, capacitar familiares (previamente
identificados pelas entidades locais - Rede
Social; instituições; juntas de freguesia - para
os cuidados geriátricos. Aqui, os técnicos
especialistas em Envelhecimento
disponibilizam aconselhamento gerontológico
com consultadoria de cuidados in loco. Em
parceria com outras entidades para se poder
disponibilizar ajudas técnicas básicas de
suporte e auxilio à vida ativa.

SEGUNDO, sensibilizar os mais jovens através
de sessões de esclarecimento e entrega do
manual, para que este seja lido e entendido,
podendo ser transmitindo aos pais/familiares
o seu conteúdo. Aludindo, ainda, a práticas
intergeracionais - através da Musicoterapia.

QUARTO, cativar a comunidade através de um
evento científico público, com rigor, mas sem
academismo, para apresentação do Manual
"Guia Prático sobre a Demência. Como preparar
a chegada da doença - do compreender ao saber
fazer."
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1

Dotar a comunidade, principalmente com maiores
dificuldades financeiras, de conhecimentos técnicos
"saber-fazer" sobre demências;
2

Incentivar o convívio intergeracional no ceio familiar
através do contacto pela música, aplicada à terapia
(musicoterapia);
3

Oferecer maior qualidade de vida, dignidade e devolver
memórias e conforto às pessoas com diagnóstico de
demência;
4

Oferecer auxílios técnicos que facilitem o dia-a-dia das
famílias, quer através da consultadoria de cuidados in loco,
como no fornecimento das ajudas técnicas;
5

Informar e sensibilizar a comunidade para a fragilidade do
ser humano e para a continuidade da vida, mesmo com o
diagnóstico de uma doença neurodegenerativa.

Os nossos
objetivos

Há uma voz
que precisa
ser ouvida
PELA HUMANIZAÇÃO DOS
CUIDADOS
A demência "rouba" muito mais do que
capacidades neurológicas: rompe com a
realidade, aliena as famílias e causa
sofrimento. Mas há uma coisa que ela não
pode, nem devemos permitir, que destrua: a
Dignidade e o nosso Eu mais profundo - a
Identidade.

A
Musicoterapia
como conector
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UMA TÉCNICA VALIOSA QUE NÃO PRECISA
DE PRESCRIÇÃO MÉDICA
À semelhança do documentário "Alive Inside" (2014), queremos
informar a comunidade dos benefícios das terapias nãofarmacológicas, nomeadamente da Musicoterapia. Através do
convívio intergeracional, onde a música funciona como conector,
é possível aproximar as duas realidades (família/cuidador e
doente) e recuperar, ainda que momentaneamente, parte da
identidade perdida pela demência.
Esta técnica poderosa comporta uma série de benefícios para a
qualidade de vida, o bem-estar físico e psicológico quer para a
própria pessoa portadora da efemeridade como para a família
(Silva, 2018).
No fundo, acaba por ser um meio de comunicação, de vinculo e
apaziguador.

Apresentar o projeto e respetivas propostas
(compreensão das demências; boas-práticas e utilidade
das técnicas terapêuticas não-farmacológicas Musicoterapia) aos alunos do primeiro ciclo e ensino
secundário e profissional das escolas do município;
Entregar exemplares do Manual "Guia Prático sobre a
Demência. Como preparar a chegada da doença - do
compreender ao saber fazer.";

Oferecer 50 equipamentos de auxílio técnico básicos que
facilitem o ato de cuidar às famílias - Ajudas Técnicas;

Melhorar a qualidade da prestação de cuidados prestados
pelas famílias, salvaguardando a condição mental e física;
Organizar um evento com oradores locais e das cidades
limítrofes convidados, a pro bono, para debater as
questões multidisciplinares mais complexas das
demências. Culminando com a apresentação do Manual
"Guia Prático sobre a Demência. Como preparar a chegada
da doença - do compreender ao saber fazer."

As nossas
metas

Plano de Atividades
Projetado para 5 meses

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

- Identificar, junto da Rede
Social e Poder Local,
familiares/cuidadores com
necessidade de
aconselhamento/consultadori
a de cuidados e ajudas
técnicas - levantamento de
necessidades;
- Preparação do Manual e
material de divulgação;
- Angariação de ajudas
técnicas.

- Palestras de sensibilização e
capacitação de crianças e
jovens nas escolas:
Agrupamento de Escolas de
Amarante; Agrupamento
Amadeo de Souza-Cardoso e
ESA
- Trabalho da equipa in loco
para capacitação de
cuidadores/familiares
referenciados nas freguesias
identificadas (mapa) - próxima
página.

- Palestras de sensibilização e
capacitação de crianças e
jovens nas escolas: Colégio de
S. Gonçalo e Externato de Vila
Meã;
- Trabalho da equipa in loco
para capacitação de
cuidadores/familiares
sinalizados nas freguesias
identificadas (mapa) - próxima
página.

- Palestras de sensibilização e
capacitação de crianças e
jovens nas escolas: Escola
Profissional António Lago
Cerqueira e Infantário creche
“O Miúdo”;
- Trabalho da equipa in loco
para capacitação de
cuidadores/familiares
sinalizados nas freguesias
identificadas (mapa) - próxima
página.

- Trabalho da equipa in loco
para capacitação de
cuidadores/familiares
sinalizados nas freguesias
identificadas (mapa) - próxima
página;
- Apresentação dos
resultados, com divulgação do
Manual, no evento científico
designado "A voz de dentro dos cuidados aos cuidadores."
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Plano de Atividades
Projetado para 5 meses

AGOSTO
Trabalho da equipa in loco
para capacitação de
cuidadores/familiares
referenciados nas
freguesias de Travanca;
Figueiró; Mancelos, Vila
Meã, Fregim, Louredo e
Vila Caiz representados no
mapa ( ).
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Plano de Atividades
Projetado para 5 meses

SETEMBRO
Trabalho da equipa in loco
para capacitação de
cuidadores/familiares
referenciados nas
freguesias de Freixo de
Cima e Baixo; Telões; Vila
Garcia; Amarante; Lufrei;
Louredo e Salvador do
Monte, Vila Caiz e Salvador
do Monte ,representados
no mapa
( ).
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Plano de Atividades
Projetado para 5 meses

OUTUBRO
Trabalho da equipa in loco
para capacitação de
cuidadores/familiares
referenciados nas
freguesias de Fridão, Vila
Chã do Marão; Gondar;
Padronelo; Jazente;
Gouveia e
Bustelo,representados no
mapa ( ).

Orçamento Participativo| AMARANTE

Plano de Atividades
Projetado para 5 meses

NOVEMBRO
Trabalho da equipa in loco
para capacitação de
cuidadores/familiares
referenciados nas
freguesias de Rebordelo;
Ôlo e Canadelo; Aboadela,
Candemil e Ansiães
representados no mapa ( ).
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9.259 CRIANÇAS
Representa a comunidade que mais vai irradiar a palavra do
projeto, e portanto, a nossa peça-chave para a proliferação das
boas-práticas. Com este público trabalhar-se-à a desmistificação
de conceitos, a preparação para o ciclo de vida e a introdução
de técnicas terapêuticas não-farmacológicas - a Musicoterapia,
como um instrumento de aproximação de gerações,

IDENTIFICAR E
ACOMPANHAR MÍNIMO
DE 150 CUIDADORES
Este acompanhamento, com consultadoria de cuidados,
tenciona modificar comportamentos de risco e desmistificar
conceitos relacionados com a arte de saber cuidar. Aqui
preparamos os cuidadores para o saber-fazer com a introdução
de técnicas terapêuticas não-farmacológicas.

Avaliação
do Impacto

ENTREGAR 50
MATERIAIS DE AJUDAS
TÉCNICAS/APOIO
Para auxiliar nos cuidados, melhorar a qualidade do serviço
prestado pelo cuidador e minimizar o stress e desconforto da
pessoa que necessita dos cuidados.

Acreditamos que as Crianças/Jovens podem alterar o
panorama do futuro e, por isso, temos esperança na
Humanidade. Contudo, reconhecemos que há um
trabalho que necessita ser feito para que possamos ter
um Futuro mais consciente. Sabemos que, trabalhando
com as 9.259 crianças do nosso concelho, conseguimos
alcançar, no mínimo, 18.519
pais/irmãos/familiares/amigos e que esses podem ainda
irradiar as nossas mensagens-chave por mais pessoas,
podendo alcançar 66% da população da cidade de
Amarante.

Avaliação
do Impacto

9.259 CRIANÇAS

18.519
PAIS E IRMÃOS

37.039
FAMILIARES/
CONHECIDOS

Recursos Necessários

Recursos Humanos
Especializados

Construção e Impressão do Manual "Guia
Prático sobre a Demência. Como preparar a
chegada da doença - do compreender ao saber
fazer."
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Ajudas Técnicas

Deslocações

ORÇAMENTOS

Deslocações
3.3%

Ajudas Técnicas
20%
Impressão do Manual
33.3%

Para a concretização deste projeto são necessárias as
seguintes despesas:
100€/mês para deslocações

3000€ em ajudas técnicas

500€/mês para técnico a part-time
750€/mês para técnico a full-time

Recursos Humanos
43.3%

5000€ para impressão de exemplares do Manual
"Guia Prático sobre a Demência. Como preparar a
chegada da doença - do compreender ao saber
fazer."

Sobre a
Promotora

A promotora chama-se Liliana Pereira, tem 27 anos e é uma filha da
terra - nascida, a viver e a laborar na sua cidade de berço. Sempre fiel
aos seus instintos humanos, acredita no bem comum e na comunidade.
É licenciada em gerontologia e tem mestrado na área da saúde mental.
Curiosa e insatisfeita por natureza, realizou diversas formações na área
do envelhecimento. As demências e os benefícios das terapias-não
farmacológicas são as suas áreas de interesse. Acredita na proliferação
das boas-práticas pela educação, formação e capacitação das pessoas.
Tem uma visão positiva em relação ao futuro e ao próprio
envelhecimento. Acredita nas políticas locais para a promoção do
envelhecimento ativo e do ageing in place. Trabalha, diariamente, tendo
em conta a filosofia da Humanitude delegada por Yves Gineste e
Jérôme Pellissier. É, por isso, apaixonada pelas causas sociais, pelas
pessoas, pela natureza e pela vida.

