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CURSO ONLINE GRATUITO, SOBRE
SCREENING DE MAUS-TRATOS
A PESSOAS IDOSAS
Gostaria de saber mais sobre porquê e como fazer screening de
maus-tratos a pessoas idosas, sem sair de casa? Agora é possível!
A parceria SAVE criou um curso online abrangente e individualizado que inclui os seguintes módulos:
• Introdução aos maus-tratos a pessoas idosas: prevalência, sinais
e sintomas
• Screening de maus-tratos a pessoas idosas
• Como fazer o screening
• Desafios do trabalho com pessoas idosas vítimas de maus-tratos
Cada módulo inclui uma introdução teórica, exercícios, um teste
de auto-avaliação e recursos para aprender mais.
Após a conclusão do curso, será possível fazer o download de um
certificado de participação.

SCREENING DE VÍTIMAS
DE ABUSO ENTRE
ADULTOS IDOSOS
Melhorar a identificação e
intervenção na violência
contra pessoas idosas em
contextos de cuidados
sociais e de saúde.

ESTE CURSO FOI DESENVOLVIDO PARA PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DA
ÁREA DA SAÚDE E SOCIAL, QUE TENHAM INTERESSE EM APRENDER MAIS
SOBRE SCREENING DE MAUS-TRATOS.
Está disponível em Inglês, Polaco, Italiano, Finlandês, Português e Grego em: https://www.projectsave.eu/training/

ENCONTRO DA EQUIPA DO PROJETO
NO CHIPRE
Os parceiros do projeto SAVE tiveram finalmente oportunidade de se encontrar presencialmente,
pela primeira vez desde o início do projeto.
A reunião foi organizada pela CUT em Limassol, no Chipre e teve como objetivo fazer o balanço
do desenvolvimento do projeto até ao momento e planear as atividades para o último semestre do
mesmo.

O que é o SAVE?
O SAVE é um projeto da UE que pretende
melhorar a adoção de programas de screening de
maus-tratos a pessoas idosas em contextos de cuidados de saúde e sociais, fornecendo formação e
apoio aos profissionais sobre como os implementar de forma eficaz.
A parceria do projeto SAVE inclui:
• PCG Polska Sp. z o.o. - Polónia (coordenador)
• VoiVa - Finlândia
• Anziani e non solo - Italia
• Cooperativa assistenza disabili infermi anziani
infanzia – Italia
• Universidade do Minho – Portugal
• Cyprus University of Technology – Chipre
Saiba mais sobre o projeto em:
Save project – Screening for Abuse Victims
among Elderly
https://www.projectsave.eu
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