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Colóquio debate saúde,
envelhecimento e cidadania

DR

111 A Escola Superior
de Enfermagem de Coimbra
(ESEnfC) vai realizar, no próximo dia 26 de outubro, o 3.º
Colóquio Envelhecimento,
Saúde e Cidadania, dirigido a
profissionais que trabalham
com a pessoa idosa, investigadores e estudantes.
Organizado anualmente
pela sua Unidade CientíficoPedagógica de Enfermagem
do Idoso da ESEnfC, numa
altura em que se está a comemorar o Ano Europeu
do Envelhecimento Ativo e
da Solidariedade entre Gerações, o colóquio, que terá
lugar no Polo A da ESEnfC,
em Celas, pretende ser um espaço de reflexão académica,
com uma participação aberta, procurando testemunhos
de conhecimento e competência.
“Famílias e envelhecimento”, “Os idosos e a comunidade: uma perspetiva intergeracional” e “Cuidar e ajudar a

O colóquio realiza-se
no Polo A da ESEnfC,
em Celas, e pretende ser
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de conhecimento
e competência
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A sessão de abertura
do colóquio decorre
pelas 09H30

cuidar em Cuidados Domiciliários” são os temas das conferências deste 3.º colóquio,
cujo programa pode ser consultado na página web do
evento, em http://www.esenfc.
pt/event/3cesc.
A sessão de abertura do
colóquio realiza-se pelas
09H30, seguindo-se a 1.ª

conferência “Famílias e envelhecimento”, por José Manuel de Matos Pinto. Pelas
11H00 decorre a 2.ª conferência, que terá como tema
“Os idosos e a comunidade:
uma perspetiva intergeracional” e será proferida por
Zaida Azeredo. Às 11H30, a
mesa-redonda “Enfermagem
geriátrica e gerontológica:
da necessidade ao reconhecimento da especialidade...”
tem como oradores Alexandre Tomás, Isabel de Jesus
Oliveira e Maria de Lurdes
Almeida.
Da parte da tarde, às 14H45,
inicia-se a 3.ª conferência
“Cuidar e ajudar a cuidar em
cuidados domiciliários”, por
Susana Duarte. A partir das
15H15 começam as comunicações livres, que encerram
o colóquio e têm como eixos
temáticos o envelhecimento
ativo, enfermagem de saúde
do idoso e gestão de serviços
e equipamentos geriátricos.

