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APRESENTAÇÃO 

A PROSALIS – Projecto de Saúde em Lisboa é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, reconhecida como Associação de Família, com 
representatividade genérica, com fins de Saúde e de Ação Social, de Utilidade Pública, 
sem fins lucrativos.  

A PROSALIS é detentora do Estatuto Consultivo Especial junto do ECOSOC – Economic 
and Social Council nas Nações Unidas (Nova Iorque). Com este Estatuto as ONG têm a 
oportunidade de serem ouvidas por uma audiência verdadeiramente mundial e de 
contribuírem para a realização dos seus objetivos, de expressar as suas opiniões e de 
influenciar o trabalho do Conselho. 

Por outro lado, integra o Vienna NGO Committee on the Family e o NGO Committee 
on Ageing (Nova Iorque).  

Celebrando-se no dia 1 de Outubro o 23º Aniversário do Dia Internacional das Pessoas 
Idosas, a PROSALIS não podia ficar indiferente a esta data, propondo-se promover o 
XXIII Congresso subordinado ao tema “Família e Envelhecimento: Promoção da 
Integração Social e da Solidariedade entre Gerações.  

 

OBJECTIVOS 

No dia 15 de Maio de 2013 celebrou-se o Dia Internacional da Família. Na sua 
mensagem para este dia, Ban Ki Moon, Secretário-Geral das Nações Unidas deu um 
enfoque especial à promoção da integração social e da solidariedade entre gerações, 
que adotámos como tema para este congresso. Por outro lado, no seguimento da 2ª 
Assembleia Mundial sobre Envelhecimento, realizada em 2009, Ban Ki Moon referiu 
que falta aos mecanismos de direitos humanos existentes uma abordagem sistemática 
e abrangente para as circunstâncias específicas de homens e mulheres mais idosos. 

 A OCDE refere que “a partir do conhecimento dos problemas do envelhecimento, é 
possível intervir nas idades jovens, sabendo-se que as políticas têm efeitos no futuro 
dos indivíduos.” 

Lançamos agora o repto para a realização deste evento: 

• A família, como elemento aglutinador da sociedade e das relações entre 
gerações que perpetuam este legado ao longo do tempo; 

• As relações intergeracionais, assentes no princípio básico de que uma 
sociedade se constrói com e para todos, baseado no sentido da 
responsabilidade de uns para com os outros e no espírito de 
complementaridade e de solidariedade; 

• O desemprego que está a forçar muitos jovens que anseiam ser 
independentes, a manterem-se dependentes dos seus pais por mais tempo 
do que o desejado; 

• À medida que conseguimos aumentar a esperança de vida, torna-se 
imprescindível dedicar mais atenção às necessidades dos mais idosos. 

Perante este desafio, dedicar apoio às famílias é mais importante do que nunca, ou 
seja, para a pessoa jovem que procura um emprego e que vive com os seus pais, como 
para os avós, que dependem dos seus filhos em matéria de habitação e cuidados e 
para os membros das famílias alargadas que assumem a responsabilidade de tomar 
conta dos mais vulneráveis.  

Em todo o mundo, os membros da família desempenham a função que lhes 
corresponde pelo que merecem o apoio dos responsáveis por formular políticas e 
tomar decisões tanto das Instituições públicas como das empresas privadas. A nível 
mundial, cada vez mais se reconhece que se torna necessário assegurar as políticas 
que promovam a solidariedade entre gerações e apoiar os programas e as iniciativas 
neste sentido.  

A experiência demonstra que com pensões adequadas e apoios para os cuidadores, 
não só se beneficiam as pessoas idosas mas também todos os membros da família. Os 
programas que promovem as atividades voluntárias entre as pessoas jovens e os 
seniores constituem um benefício para todas as gerações. As oportunidades que se 
oferecem a pessoas de todas as idades para criar vínculos afetivos revitalizam toda 
uma comunidade. As iniciativas de interação entre membros de diferentes gerações 
contribuem igualmente para alcançar as prioridades de desenvolvimento a nível 
mundial pois contrariam a desigualdade e a exclusão, promovem a participação na 
vida cívica e, inclusivamente, melhoram a infraestrutura pública através de projetos 
comunitários em prol da criação de um mundo mais saudável para todos.  

Vão ser abordados os seguintes temas: 
 

10h15 - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL VERSUS 
DEMOGRAFIA: CONSEQUÊNCIAS ECONÓMICAS E SOCIAIS 

 

11h45 - REPERCUSSÕES DOS PROBLEMAS DE EMPREGO NOS 
JOVENS E NOS IDOSOS 

 

14h30 - FAMÍLIA E ENVELHECIMENTO: NECESSIDADES E 
RESPONSABILIDADES NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DO BEM-
ESTAR 

 

16h00 - BOAS PRÁTICAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
SOCIEDADE PARA TODAS AS IDADES 



  

 
 

Porque queremos que este Congresso seja uma oportunidade de 
reflexão participativa conjunta entre a ciência, o terreno e a política, 
temos a honra de convidar investigadores e profissionais do terreno a 
apresentarem o seu trabalho desenvolvido nesta área em formato de 
Poster.  

Todos os interessados deverão enviar um resumo do conteúdo do 
respetivo Poster com o máximo de 250 palavras e 3 palavras-chave até 
ao dia 1 de Setembro de 2013 para o email marta.goncalves@iscte.pt, 
com o assunto “Submissão de Poster”.  

A seleção dos Posters aceites será comunicada por email no dia 15 de 
Setembro de 2013 e na Sessão de Encerramento deste Congresso será 
atribuído um prémio ao melhor Poster. 
 
 
 

COMISSÃO DE HONRA 
 
Primeiro-Ministro – Dr. Pedro Passos Coelho 
Ministro da Educação e Ciência – Dr. Nuno Crato 
Ministro da Administração Interna – Dr. Miguel Macedo 
Ministro da Saúde – Dr. Paulo Moita de Macedo 
Ministro da Economia e do Emprego – Dr. Álvaro Santos Pereira 
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde – Dr. Fernando Leal da Costa 
Presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP – Dr. Nuno Magalhães 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa – Dr. António Costa  
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, I.P. – Dra. Mariana Ribeiro Ferreira 
Presidente do Conselho Diretivo do IEFP, I.P. – Dr. Octávio Oliveira 
Presidente do SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências – Dr. 
João Goulão 
Presidente da Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco – Juiz Conselheiro 
Armando Leandro  
Secretário – Geral da UGT – Carlos Silva 
Presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – Dr. João Lázaro 
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