III Jornadas da Pastoral da Saúde
Viver com dependência

«Viver com dependência – os desafios de hoje» é o tema das III Jornadas da
Pastoral da Saúde que irão decorrer na próxima quinta-feira, dia 5 de
Dezembro, no Fórum Romeu Correia, em Almada. Organizadas pela Comissão
Diocesana da Pastoral da Saúde da Diocese de Setúbal, em parceria com o
Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro, este dia de reflexão terá
como principal objetivo alertar para a realidade da pessoa dependente no
contexto em que vivemos.
Ao olhar para a realidade económica e social, numa época em que a esperança média
de vida da população tem vindo a aumentar, bem como as pessoas que vivem
sozinhas, assistimos ao deterioramento da rede familiar de suporte aos dependentes
porque a crise económica fez aumentar o trabalho precário e o desemprego,
traduzindo-se no empobrecimento das famílias. Por outro lado, as respostas sociais
têm-se revelado insuficientes e insustentáveis.
Nestas III Jornadas da Pastoral da Saúde da Diocese de Setúbal, queremos saber quem
são as pessoas dependentes, como olham para si próprias, no seu sentir, nos seus
afetos e na sua autoestima, ao mesmo tempo que queremos compreender o lugar do
cuidador, sejam eles a família, a rede de vizinhança, a comunidade ou as instituições.
Interessa ainda refletir sobre as principais dificuldades e desafios que se colocam ao
Serviço Nacional de Saúde e à Segurança Social no quadro económico atual, que
medidas políticas estão a ser tomadas na promoção de um acompanhamento eficaz e
digno por parte dos diferentes cuidadores, e quais as previsões e respostas para o
médio e longo prazo.
Programa
Da parte da manhã, depois da sessão de abertura onde estará presente o Bispo de
Setúbal, D. Gilberto Canavarro dos Reis, terá lugar uma conferência do Padre José
Manuel Pereira de Almeida, recentemente nomeado responsável nacional da Pastoral da
Saúde, para ajudar a compreender os desafios éticos nos cuidados à pessoa doente.
Depois deste ponto de partida para os trabalhos das Jornadas, a manhã continuará com
testemunhos diretos de pessoas dependentes e das pessoas que delas cuidam, e
terminará com uma mesa redonda sobre subordinada ao tema «A responsabilidade
social e solicitude nas IPPS – problemas e práticas».
Da parte da tarde, e com a presença Secretário de Estado da Saúde, Dr. António
Teixeira, haverá mais uma mesa redonda com o tema «Cuidados às pessoas
dependentes – que desafios para o Serviço Nacional de Saúde – problemas e práticas».
A sessão de encerramento contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal
de Almada, Dr. Joaquim Judas.
Para mais informações, por favor, contacte:
Diretora do Centro,
Ana Luísa Caixas
direccao@cparoquial-covapiedade.pt
21 272 01 40

