
 
 

   

Cuidado humanizado a pessoas mais velhas  
Curso de Formação 

Promovido por: 



 
 

 
Este programa de capacitação é um produto do projeto Tenderness4Life - (2018-2021). O projeto Tenderness4Life pretende 
fortalecer as competências dos cuidadores formais dos serviços de cuidadores a pessoas mais velhas (estruturas residências, 
centro de dia e apoio domiciliário), na prestação de um cuidado mais humanizado e com recurso às TIC. Este projeto foi 
desenvolvido em parceria por 7 organizações sem fins lucrativos de 6 países (Portugal, Roménia, Reino Unido, Chipre, Finlândia 
e Itália): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais recursos do projeto Tender4Life:  

 

Perfil dos cuidadores formais para um cuidado humanizado, criar um novo perfil de trabalho e 

uma ferramenta de avaliação correspondente para fornecer uma base para o reconhecimento e a 

certificação dessas competências. Espera-se que esta ferramenta apoie os serviços de prestação de 

cuidados no suporte e supervisão dos seus colaboradores para a utilização de um cuidado mais 

humanizado.  

Programa de capacitação, um curso de aprendizagem b-Learning para promover competências 

interpessoais relacionadas a formas de cuidado centradas na pessoa, abordagem humanística, ética 

no cuidado ou cuidado baseado na relação. 

Guia de boas práticas, documento para apoiar profissionais e organizações a melhorar as suas 

competências em campos específicos do trabalho de cuidar, com o fim de implementar uma 

abordagem mais humanística no cuidado a pessoas mais velhas, seguindo os padrões e soluções 

atuais para fazer face aos desafios de uma população cada vez mais envelhecida.  
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Introdução 

O Relatório de Envelhecimento de 2015 afirma que o envelhecimento da população é uma realidade nos 

países da EU, o que promove o  aumento na procura de cuidadores de pessoas mais velhas. Em 2013, a UE 

contava com 13,3% de idosos (pessoas entre os 65 e os 79 anos). As projeções para o período 2013-2060 

mostram que o número de idosos (+65) e mais velhos (+80) serão ainda mais relevantes. 

Tendo em conta a atual tendência da UE – em que cada vez mais as pessoas mais velhas necessitam de algum 

tipo de cuidado profissional, especialmente aqueles com demência que requerem maior atenção e serviços 

diferenciados – pelo que esta questão merece uma atualização na educação e formação dos cuidadores 

formais que trabalham com as pessoas mais velhas.  

Os trabalhadores de cuidados a pessoas mais velhas sentem muitas vezes falta de preparação e de 

competências de comunicação adequadas, aliados a baixos níveis de formação para as práticas de cuidado, 

aumentando a sua angústia emocional e diminuindo a satisfação na sua profissão (Nilsson & Engstrom, 2015). 

A utilização de uma abordagem humanista na prestação de cuidados a pessoas mais velhas, é vista como 

uma solução estratégica para fazer face aos desafios de uma população envelhecida; a investigação 

(Bezold,2005;Olsson et al,2009; Reid et al,2009; QUEM, 2015; Picker Inst EU,2016) "indica que as abordagens 

centradas na pessoa estão associadas a melhores resultados clínicos e a uma melhor eficácia dos custos" e, 

assim, apoiam a pressão que a UE enfrenta nos sistemas de segurança social e de saúde. Este tipo de 

abordagem humanista vê os clientes como "indivíduos únicos", tendo em conta a sua perspetiva e vontade 

no processo de tomada de decisão, através do respeito, da cortesia, da disponibilidade e da comunicação. 

O currículo do projeto TENDER4LIFE visa apoiar os cuidadores formais de pessoas mais velhas a adquirirem 

as competências necessárias para uma abordagem humanista no seu trabalho, bem como integrar as TIC 

num sector em que as oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias ainda são subutilizadas. 

Palavras-Chave 

Cuidador Formal de pessoas mais velhas; Cuidados Humanísticos; Demência; Online; Aprendizagem ao longo 

da vida; Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC); Competências. 

 

Destinatários 

Este curso de formação destina-se a qualquer cuidador formal de pessoas mais velhas, ativo ou à 

procura de emprego. Adequa-se àqueles que estão dispostos a melhorar o seu conhecimento em 

abordagens mais humanistas de cuidado, assim como, em aumentar as suas competências 

tecnológicas no cuidado a pessoas mais velhas.  

Formato e métodos de aprendizagem 

O programa de capacitação tem uma orientação baseada no trabalho para promover as 
aprendizagens dos participantes. Formato online 
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Sessões à distância assíncronas 

(online) 

Sessões síncronas  
(online) 

A plataforma de aprendizagem é a ferramenta 
de suporte à formação à distância, acedida em 
Aproximar Capacita (clique para aceder). 

Nesta plataforma, pode aceder-se a conteúdos 
de aprendizagem (apresentações, artigos de 
investigação ou outras publicações), realizar 
exercícios e tarefas de formação ou completar 
questionários de aferição de conhecimentos. 

Os participantes devem aceder às sessões online 
antes de iniciar as sessões presenciais. 

As sessões síncronas são dedicadas ao 
esclarecimento de conhecimentos teóricos, 
debate e partilha de experiências.  

São utilizados exercícios, dinâmicas de grupo, role 
play e outras atividades em grupo para consolidar 
os conhecimentos. 

 

Resultados da aprendizagem 

No final do programa de capacitação, os participantes deverão ser capazes de: 

 

O perfil de competências definidas no O1 do programa TENDER4LIFE fornecem um quadro para a 

identificação dos resultados de aprendizagem no curso de formação.  Assim, a formação vai oferecer a 

possibilidade de desenvolver algumas das competências enumeradas no Perfil de Competências, que têm 

sido consideradas as mais importantes. Assim, no final da formação os cuidadores formais de pessoas mais 

velhas irão:   

- Estimular a qualidade de vida da pessoa cuidada; 

- Promover a autonomia do beneficiário de cuidados; 

- Aplicar o princípio do cuidado compassivo; 

- Respeitar a dignidade da pessoa cuidada;  
- Respeitar a privacidade da pessoa, mantendo a confidencialidade sobre os assuntos relacionados 

com a pessoa cuidada; 

- Ser capazes de aplicar competências digitais básicas; 

- Aplicar os princípios de comunicação e colaboração eficazes.  
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Conteúdos dos módulos de formação 

Qualidade de Vida  Autonomia  Cuidado Compassivo 

▪ O que é qualidade de vida 
▪ Fatores individuais e a 

influência do contexto externo 
▪ Envolvimento da rede social 

dos beneficiários de cuidados 
▪ Como avaliar o QV 

▪ Como colocar a QV em prática 

 
▪ O que é autonomia 
▪ Autodeterminação 
▪ Princípios da tomada de 

decisão 

▪ Definição de objetivos 

 
▪ O que é o cuidado 

compassivo 
▪ Estratégias de apoio 

emocional 
▪ O que é inquérito apreciativo 

e técnicas de comunicação 

▪ Estratégias de empatia com 
as pessoas mais velhas 

     

Dignidade Privacidade E-Saúde 

▪ O que é dignidade 
▪ Princípio da 

confidencialidade na saúde e 
nos cuidados 

▪ Respeitar os direitos 
humanos das pessoas mais 
velhas 

▪ Promover o valor e o auto-
reconhecimento nas pessoas 
mais velhas 

▪ Proteger a dignidade das 
pessoas mais velhas nos 
cuidados 

▪ O que é privacidade 
▪ Princípios éticos de segurança de 

dados pessoais 
▪ Estratégias de cuidados ao mesmo 

tempo que são protegidos dados 
sensíveis 

▪ Regulamentos europeus de 
segurança digital 

▪ Literacia digital básica 
▪ Ferramentas digitais 
▪ Identidade digital 

▪ Comunicação com 
profissionais de saúde  

 

Colaboração e comunicação 
▪ Comunicação eficaz 
▪ Trabalho em equipa 

▪ Métodos de interação social 

   ▪   

Carga horária 

 

O total de horas de formação são 25 horas, o que inclui o acesso online à teoria, a formação presencial e a 

avaliação final (impacto não é considerado). 

A distribuição entre horas online e horas presenciais pode ser adaptada de acordo com o perfil dos 

formandos (por exemplo, nível de experiência ou profissionalização). No entanto, a proposta de caga horária 

que se propõe é:  

Tipo de sessão 
 
Módulos / Conteúdo 

Horas 

Síncronas Assíncronas Total 

I. QUALIDADE DE VIDA (QV) 1 3 4h 

II. AUTONOMIA 1,5 2,5 4h 

http://www.aproximar.pt/
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III. CUIDADO COMPASSIVO 1,5 2,5 4h 

IV. DIGNIDADE 1 3 4h 

V. PRIVACIDADE 0,5 2,5 3h 

VI. E-SAÚDE 0,5 2,5 3h 

VII. COLABORAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

1 2 3h 

TOTAL 7h 18h 25h 

 

 

 

Metodologia de avaliação e certificação 

 

No final do programa, é entregue um certificado de formação profissional certificada, constando os módulos 

de formação realizados, aos participantes que frequentarem pelo menos 80% do curso.

Avaliação de 
competências 

(pré e pós 
formação)

Avaliação 
final do 

participante

Avaliação de 
satisfação do 
participante

Avaliação de 
impacto 
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Para mais informações, contacte: 

Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social 

+351 211 336 681 

Contacto@aproximar.pt 
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