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INCLUSIVAMENTE: Direitos Humanos no envelhecimento e na saúde mental



UM PROJETO
Fundação Vasco Vieira de Almeida

EM PARCERIA COM 
EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza



PORQUÊ O INCLUSIVAMENTE?
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Reforçar o conhecimento 
das instituições em 
matéria de proteção e 
garantia dos Direitos 
Humanos

Consolidar a intervenção 
dos cuidadores formais e 
informais, através da sua 
capacitação em matéria 
da prestação de cuidados 
a “maiores 
acompanhados”

Regime jurídico do Maior 
Acompanhado: 
alterações legislativas 
abrangentes e 
complexas
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O QUE É

Programa de capacitação em matéria 

de Direitos Humanos de pessoas 

idosas, dependentes ou com 

capacidade diminuída

DESTINATÁRIOS 

Entidades da Economia Social que 

atuam na área da prestação de 

cuidados a pessoas idosas, em situação 

de dependência ou com capacidade 

diminuída
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• Sensibilizar para a garantia dos direitos das pessoas com
capacidade diminuída

• Capacitar e promover o empoderamento jurídico das organizações
do terceiro sector e dos cuidadores formais e informais

• Fomentar um diálogo a nível nacional em torno dos Direitos
Humanos que promova a proteção e a garantia dos direitos das
pessoas idosas ou com capacidade diminuída

• Capacitar para o exercício inclusivo, pleno e responsável da
cidadania

• Contribuir para a construção de práticas mais esclarecidas no
âmbito da intervenção com pessoas idosas, com deficiência ou em
situação de dependência



Projeto em 2021

Sessões de formação online certificada (para técnicos da área social, saúde e gestão)

Workshops práticos (para entidades que já iniciaram a implementação da metodologia)

Sessões de informação para autarquias, munícipes e profissionais de saúde

Principais temáticas abordadas:

• Enquadramento jurídico da intervenção gerontológica e direitos dos clientes 

• Estatuto do Maior Acompanhado – Novo paradigma no exercício da capacidade jurídica
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2 horas

A pedido

6 horas



INCLUSIVAMENTE: Calendarização 2021
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MAR JUNMAI

25 e 26
AÇORES

28 e 29
PORTO/AVEIRO

27 e 28
LISBOA/SETÚBAL

A DEFINIR

ABRFEV

17 e 18
COIMBRA



AS FORMADORAS
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PAULA GUIMARÃES

Licenciada em Direito

Foi assessora da União das Mutualidades Portuguesas, Chefe de Divisão no Instituto para o Desenvolvimento 
Social, Vice-Presidente no Instituto de Reinserção Social, Presidente do GRACE, Diretora da Fundação Montepio

Foi membro do Conselho Nacional para a Terceira Idade, Conselho Nacional para a Saúde Mental, Conselho 
Nacional para o Mercado Social de Emprego e Conselho Nacional para o Voluntariado

É membro da Comissão Científica da Associação Alzheimer Portugal, do Conselho Geral do ISCTE, do Conselho 
Consultivo do GRACE e Vice-Presidente da Aliança para os ODS – Portugal

É formadora voluntária e docente em diversas instituições do ensino superior

MARIA DO ROSÁRIO ZINCKE DOS REIS
Licenciada em Direito 

Exerce advocacia desde 1987, dedicando-se especialmente aos Direitos das Pessoas com capacidade diminuída

Foi assistente convidada na Universidade de Aveiro, no Curso de Mestrado em Gerontologia «Abordagem Jurídica
na Intervenção Gerontológica»

Membro da Direção da Alzheimer Europe, da Comissão de Ética para a Investigação Científica e do Conselho
Consultivo do GRACE

Presidente da Direção da Plataforma Saúde em Diálogo

Participou em diversas ações de formação e conferências ao nível nacional e internacional sobre o tema do 
programa e é autora de artigos técnicos
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EIXOS ESTRATÉGICOS

Fundação Vasco Vieira de Almeida

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL
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Com o apoio
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