ISS I CAPACITAÇÃO
Representantes das Entidades Representativas do Setor Social e Solidário, e Lucrativo,

Como é do vosso conhecimento, e exaltando desde já os V/ prontos contributos, foi
possível realizar um vídeo, numa parceria entre a Direção Geral de Saúde e este
Instituto, com a chancela dos Ministérios da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, com o objetivo de se capacitar os profissionais das estruturas
residenciais para reduzir o risco de contágio e para lidar com casos potenciais de
infeção, perante a atual situação do COVID 19.
Assim, no seguimento do trabalho desenvolvido, e ao contrário do inicialmente
previsto, foi possível organizar uma Sessão de Esclarecimento On-Line «Cuidadores de
Lares e Cuidadores Informais - Tudo o que devem saber sobre a COVID-19, na qual se
procederá à divulgação do vídeo.
Neste âmbito, remeto infra o convite e os dados da supramencionada sessão on-line,
solicitando a V/ melhor colaboração para a difusão da mesma, junto de todos as
entidades V/ associadas.
Continuaremos em estreita articulação para qualquer atualização da informação e/ou
orientações.

Sofia Borges Pereira
Vogal do Conselho Diretivo
Instituto da Segurança Social, I.P.

Exmos. Srs.,

A Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), em parceria com a
Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) e a Associação Nacional dos
Médicos de Saúde Pública (ANMSP), vai promover no próximo dia 27 de março (sextafeira), pelas 21h30, a Sessão de Esclarecimento On-Line «Cuidadores de Lares e
Cuidadores Informais - Tudo o que devem saber sobre a COVID-19», à qual podem
aceder através do link
https://uphillhealth.com/webinars.
Trata-se de uma sessão especificamente dirigida a quem cuida de pessoas fragilizadas,

em lares e estabelecimentos equiparados, ou no domicílio, com vista a transmitir os
melhores conselhos para reduzir o risco de contágio e para lidar com casos potenciais
de infecção.
Nesta sessão participam Ricardo Mexia (presidente da ANMSP), João Araújo Correia
(presidente da SPMI), Rui Nogueira (presidente da APMGF), David Rodrigues
(especialista de MGF no Hospital CUF Torres Vedras), Vera Pires da Silva (membro da
Direção da APMGF) e Margarida Dias, do Grupo de Estudos de Geriatria/Saúde do
Idoso da APMGF. Foram convidados a assistir e a participar os presidentes da União
das Misericórdias Portuguesas e da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas
de Repouso de Idosos.

