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Sobre o que é
o SAVE?
SAVE é um projeto da UE que pretende melhorar a adoção de
programas de despiste de abuso em adultos idosos em contextos de
saúde e de assistência social, fornecendo formação e apoio aos
profissionais sobre como os planear e implementar de forma eficaz.
O abuso de pessoas idosas é um fenómeno que ocorre em todo o
mundo. Numa revisão sistemática e meta-análise de estudos até
2015 (Yon, Mikton, Gassoumis, &amp; Wilber, 20 17), que incluiu 28
países de todo o mundo, constatou-se que na comunidade, quase uma
em cada seis pessoas idosas de 60 anos ou mais, foram vítimas de
maus tratos e/ou negligência emocional, física, sexual e financeira no
ano anterior. A taxa média de prevalência global na comunidade foi de
15,7%. Existiam diferenças geográficas a nível global, que na Europa se
situavam entre 2,2% e 61,1%. Para a Europa, a taxa de prevalência
estimada foi de 15,4%.

SAVE – DESPISTE DE
VÍTIMAS DE ABUSO
ENTRE ADULTOS IDOSOS
Melhorar a identificação e
intervenção na violência
contra pessoas idosas em
contextos de assistência
social e de cuidados de
saúde.

Sabemos que o abuso de pessoas idosas é pouco reportado
ou denunciado: grande parte dele pode não ser sequer
diagnosticado. Existem muitas razões para isso, incluindo
o medo das consequências, o não se reconhecer que é
uma vítima, mas, também, o facto de que os profissionais
de saúde e sociais não são adequadamente treinados para
reconhecer a violência e apoiar as vítimas mais idosas
de violência doméstica. Por outro lado, a identificação
precoce do abuso é importante, pois pode prevenir a
violência futura, conter os danos atuais na saúde e reduzir
o risco de impactos futuros resultantes da violência.
A utilização de instrumentos de despiste para identificar
e avaliar o mau trato e a negligência é uma ajuda
importante no apoio a profissionais, mas o seu uso é ainda
raro na europa
É por isso que a parceria trabalhará para que o
profissional de saúde/de serviço social de cada país
parceiro considere a adoção de práticas de triagem com o
objetivo de:
• Promover o conhecimento de instrumentos de
despiste e sua adequação na identificação da violência
contra pessoas idosas em serviços sociais e de
cuidados de saúde.
• Melhorar a capacidade dos profissionais de saúde
e sociais para identificar, intervir e encaminhar os
casos de violência contra pessoas idosas para serviços
relevantes que possam dar respostas abrangentes
• Desenvolver competências em formadores para
ensinar os profissionais a lidar com a violência contra
pessoas idosas, apoiá-los e orientá-los
• Produzir um programa de formação interativo
para melhorar a aprendizagem ativa e inovadora
de formadores e profissionais de saúde e sociais na
identificação e intervenção em casos de violência
contra pessoas idosas

O QUE É QUE O
PROJECTO SAVE
IRÁ PRODUZIR?
O Projecto SAVE produzirá uma série de
materiais de livre acesso, nomeadamente:
• Uma revisão da literatura sobre o número
e a qualidade dos instrumentos de
despiste para maus-tratos a idosos.
• Recomendações específicas de cada
país para a utilização de instrumentos
de despiste (Polónia, Itália, Portugal,
Finlândia e Chipre)
• Um curriculum de formação e material
sobre identificação e intervenção na
violência contra pessoas idosas a ser
implementado presencialmente
• Um curso online para divulgar os
resultados do projeto a um público mais
amplo
Estes materiais e possibilidades serão
dirigidos a:
• Profissionais de saúde e de serviço social
que trabalhem em assistência domiciliar,
equipamentos sociais residenciais, centros
de saúde e hospitais
• Professores E mentores de profissionais
de serviços sociais e de profissionais de
saúde professores e treinadores sociais e
de saúde
• Decisores locais/regionais em cuidados
de saúde e em serviços sociais na
comunidade

QUEM
IMPLEMENTA
O PROJECTO
O projeto SAVE é implementado por uma
parceria internacional, coordenada pela PCG
Polska, parte integrante do Public Consulting
Group, uma empresa global especializada em
serviços profissionais e de gestão de projetos
para instituições e empresas que operam no

setor público. Fundada em 1986 em Boston, a PCG iniciou suas operações em 2009 na Polónia. A PCG tem
vasta experiência em 4 setores: ensino secundário, ensino superior, saúde e serviços humanos.
SAVE inclui dois parceiros italianos, ANS e Cadiai. A ANS é uma organização sem fins lucrativos que atua
desde 2004 no campo da inovação social, com foco específico no envelhecimento e na qualidade do cuidado.
ANS é uma das organizações líderes na Itália no campo da prevenção do abuso de pessoas idosas. CADIAI
é uma cooperativa social categoria A, com registro ONLUS (organização social sem fins lucrativos). Foi
fundada em Bolonha em 1974 por 24 mulheres oriundas de experiências domésticas e de trabalho precárias,
com o objetivo de proteger e qualificar o trabalho das pessoas e afirmar o seu conteúdo profissional e valor
social. A Cadiai oferece serviços sociais, de saúde e educacionais principalmente ao público (muitas vezes
em cooperação com órgãos públicos), mas também a clientes privados, vigilância de saúde, serviços de saúde
ocupacional e programas de formação sobre segurança.
A parceria também inclui duas instituições académicas. A primeira é a Universidade do Minho, em Portugal,
que tem como missão criar, divulgar e colocar o conhecimento em prática, tendo o pensamento livre e o
pluralismo como valores fundamentais. A Universidade participa do projeto com a Escola de Enfermagem
e a Escola de Psicologia. A segunda é a Universidade de Tecnologia de Chipre (UTC), criada em 2007. É a
mais jovem universidade do Chipre que tem apenas duas universidades financiadas pelo estado. A UTC é
composta por 14 Departamentos em cinco Escolas, sendo uma delas a Escola de Ciências da Saúde que está
ativamente envolvida no projeto através do Departamento de Enfermagem.
Por último, mas não menos importante, nosso parceiro finlandês VoiVa. VoiVa - Empowering Old Age Coop
foi criada em 2016 como uma organização não governamental nacional com foco na prevenção da violência
e do abuso de pessoas idosas. A cooperativa VoiVa atua como uma organização com responsabilidade social
na sociedade. Sua missão é proteger pessoas idosas da violência e do abuso e apoiar os idosos e suas famílias
para que estejam livres da violência.

REUNIÃO DE
LANÇAMENTO DO
PROJECTO
O COVID-19 impede-nos de viajar, mas não nos impede de
nos encontrarmos para planear as nossas próximas atividades.
A reunião de lançamento ocorreu em 24 de fevereiro de 2021
através do Zoom. Foi uma grande oportunidade para cada
parceiro se familiarizar com o projeto e suas atividades, para
planear as próximas tarefas, mas também para conhecer os
parceiros e dar passos na construção de equipas.

FOLLOW:
#PROJECTSAVE #ELDERABUSE

WWW.PROJECTSAVE.EU
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