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Congresso Internacional de Gerontologia e Geriatria dedicado ao
"envelhecimento ativo, saudável e positivo”
O IV Congresso Internacional de Gerontologia e Geriatria, organizado pela Escola Superior de Educação João de
Deus, no âmbito da sua licenciatura em Gerontologia Social, e em parceria com a AIP – Feiras, Congressos e
Eventos, vai decorrer nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, na FIL, em Lisboa. O Congresso, subordinado ao tema
"Envelhecimento ativo, saudável e positivo”, realiza-se no âmbito do evento "Portugal Maior 2014".
Em mensagem dirigida a todos os interessados em participar no encontro, António Ponces de Carvalho, diretor
da Escola, refere: "O conceito de envelhecimento ativo, saudável e positivo implica a integração de um
gerontólogo, em equipas multidisciplinares e interdisciplinares, com a finalidade de promover a saúde e prevenir
a doença das pessoas que estão a envelhecer."
Relativamente aos objetivos do Congresso, Ponces de Carvalho adianta que são os de promover "o debate técnicocientífico sobre o envelhecimento ativo, saudável e positivo para a promoção de uma melhor qualidade de vida e
bem-estar de pessoas ´maiores` portuguesas e sensibilizar a população idosa e a sociedade em geral para as
estratégias de longevidade, através de saber ter um envelhecimento ativo, saudável e positivo. Procura, ainda,
proporcionar informação ao idoso, aos seus familiares e cuidadores sobre os recursos (bens e serviços)
disponíveis no mercado."
O coordenador do Congresso, Joaquim Parra Marujo, salienta que este "acontecimento interdisciplinar,
multidisciplinar e transdisciplinar" pretende "conglutinar investigadores e cientistas para explanarem e
dissecaram as últimas teorias e experiências no campo biológico, psicológico, social, cultural, espiritual do
envelhecimento humano nas áreas de bem-estar, da saúde e da doença".

Destinatários:
- Gerontólogos e profissionais da Geriatria
- Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e áreas afins
- Sociólogos, assistentes sociais, educadores sociais, animadores socioculturais, psicólogos e psicopedagogos
- Profissionais da gerontologia, monitores e cuidadores
- Arquitetos, designers, engenheiros e consultores
- Associações profissionais
- Representantes Institucionais
- Administrações

- Estudantes
- Seniores
- Cuidadores formais e informais
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