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EMPREENDEDORISMO SOCIAL

Estratégias na gestão
de equipamentos para a 3ª idade
em análise no IEMinho
O empreendedorismo social estará em debate no IEMinho, em Vila Verde, na próxima
quarta-feira, 29 de janeiro, com a palestra “Gerontologia: O desafio da sustentabilidade em equipamentos para a 3ª idade”, promovida pela Oficina de Competências
- empresa incubada no IEMinho. Destinado a todos os empreendedores que pretendam atuar e intervir com respostas para a realidade do envelhecimento demográfico
da nossa população, mas também para aqueles que já trabalham em centros de dia,
lares ou residências de 3.ª idade, o evento decorrerá entre as 14h30 e as 17h30.
Dados recentes estimam que, em 2050, a população com mais de 65 anos representará
32% da população portuguesa. Perante este cenário, quer as instituições para a terceira
idade já existentes, quer as que estão neste momento a ser criadas enfrentam novos e
crescentes desafios. É neste contexto de mudança e crescentes desafios, que a Oficina
de Competências promove a Talk: Gerontologia: O desafio da sustentabilidade em equipamentos para a 3ª idade, dinamizada pelo docente da Universidade de Aveiro, Ignacio
Martín.
Nesta ação, Ignacio Martin irá partilhar, durante três horas, e de forma muito prática, algumas das estratégias a adotar para fazer face a tais mudanças, nomeadamente ao nível das
estratégias a seguir na gestão de equipamentos para a 3ª idade, quer do ponto de vista da
sua estrutura de serviços, quer da sua viabilidade financeira.
O orador é doutorado em Ciências Biomédicas pelo Instituto de Ciências Bio-Médicas Abel
Salazar (ICBAS - Universidade do Porto), sendo atualmente Professor Auxiliar na Secção
Autónoma de Saúde da Universidade de Aveiro, onde normalmente leciona as disciplinas
associadas a Gestão de Equipamentos Sociais para a Terceira Idade.
Em termos científicos, tem desenvolvido principalmente as áreas de Planeamento e Gestão em Serviços Socais para a Terceira Idade, especialmente do ponto de vista da sua
estrutura de serviços e da sua viabilidade financeira, tendo também vindo a prestar apoio a
este nível em Redes Sociais e Instituições Particulares de Solidariedade Social.
Os interessados em participar nesta formação, deverão inscrever-se em www.oficinadecompetencias.pt/
Para mais informações contactar, por favor:
H2COM (Isabel Castro, Tlm. 963536596)

