
Tenho um plano!   Viver bem com Problemas de Memória

Tem um
comprometimento
cognitivo em fase inicial: 
como ajudá-lo a 
viver melhor?

Guia para Profissionais 

Tenho um Plano!
Viver bem com Problemas de Memória

        
         

         
          

        
      
     

    

 

   



Índice
Cap. 1. 
Apresentação do Projeto.
Tenho um Plano! Viver bem com problemas de memória.

1.1.- Origem do Projeto. __________________________________ 3 - 6

1.2.- Posicionamento teórico / Ideológico do Projeto. _______ 6 - 12

1.3.- Metodologia do projeto. ___________________________ 12 - 15

1.4.- Instrumentos do projeto.___________________________ 16 - 21

Cap. 2. 
Porque é que este projeto me vai ser útil? 
Como usar este guia? 

2.1.- Como usar os materiais do projeto?. ________________ 22 - 24

2.2.- Recomendações antes de começar._________________ 24 - 25

Cap. 3. 
O que posso fazer enquanto profissional? 
Parar, sentir, pensar e agir de forma diferente.

3.1.- Como me sinto com a pessoa  
com deterioração cognitiva em estado inicial? 
Como a vejo, o que penso e como 
ajo com ela? _____________________________________ 26 - 35

3.2.- Como me sinto com as suas pessoas mais 
chegadas (familiares ou amigos)? Como os vejo,  
o que penso e como ajo com eles? _________________ 35 - 40

Guia para Profissionais Tenho um plano!   Viver bem com Problemas de Memória

Autora:
Lourdes Bermejo García
Directora del Proyecto ¡Tengo un Plan!

Editores:
Fundación General de la Universidad de Salamanca

Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (IMSERSO)

Fundación Reina Sofía 

Design, vídeo, fotografia e música:

Graças à colaboração de: 
Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas
con Alzheimer y otras demencias (CEAFA)

Fundación Alzheimer Cataluña



Cap. 1. 
Apresentação do
Projeto 

Tenho um Plano!   
Viver bem com 
problemas de
memória.

1.1.- ORIGEM DO PROJETO.  

O Guia que tem em mãos faz parte do Projeto «Tenho
um Plano! Viver bem com problemas de memória».   Tenta
fomentar uma mudança de atitude na relação com as
pessoas idosas com deterioração cognitiva em estado
inicial ou, em termos coloquiais, com problemas de me-
mória. Disponibiliza instrumentos práticos concebidos
para ajudar a melhorar a sua qualidade de vida1. Diri-
gimo-nos a pessoas que, por alguma circunstância ou
doença, apresentam uma certa deterioração, por motivos
de demência em estado inicial, por outras causas rever-
síveis, ou até por uma deterioração benigna associada à
idade. Independentemente da sua etiologia, o nosso ob-
jetivo é facilitar a melhoria da sua vida atual, a sua perce-
ção da qualidade de vida e o exercício dos seus direitos. 

Este Projeto está em linha com os últimos avanços
reconhecidos na literatura científica, ao mesmo tempo
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possível, cada um a partir da sua responsabilidade: como
familiar, amigo, profissional ou como cidadão de uma so-
ciedade cada vez mais inclusiva e justa.

Sabemos que a qualidade de vida, tal como uma cons-
trução multifatorial, depende de muitos fatores (estado
de saúde; recursos materiais; relações; estado de espírito,
etc.). Mas também de outros relacionados, para que o
sujeito tenha uma convivência positiva consigo mesmo;
que se sinta um ser valioso, considerado e amado ou
que disponha de oportunidades para ter uma vida o mais
parecida ao que era antes (com atividades, ocupações e
papéis significativos, uma vida o mais satisfatória e normal
possível). Estes fatores, devido ao seu marcado carácter
subjetivo, são preenchidos de forma diferente em cada
sujeito. Assim, é essencial haver uma abordagem perso-
nalizada e integral. Este Projeto inclui-se nas dimensões
da qualidade de vida que normalmente são menos visíveis
e explicitadas, por isso, menos tidas em conta no am-
biente profissional e, infelizmente, em alguns contextos
familiares e na sociedade em geral.    

Embora se tenham desenvolvido outras experiências
segundo este paradigma e sensibilidade, o Programa
Tenho um Plano! tem um antecedente direto: a Uni-
dade de Qualidade de Vida (UQV). Em 2013-2014, e
graças à Fundación General de la Universidad de Sala-
manca (FGUSAL) no âmbito do Espaço Transfronteiriço
sobre o Envelhecimento (e financiada pelo Programa de
Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal e pela
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que recolhe os conhecimentos adquiridos depois de anos
de trabalho e de relação com pessoas nestas circunstân-
cias, com os seus familiares, amigos e outros profissio-
nais. Também reflete a evolução da nossa sociedade re-
lativamente a aspetos éticos e ao reconhecimento de
direitos das pessoas em situação de fragilidade, incapa-
cidade ou dependência. É por isso que colocam a pessoa
afetada no centro, em todos os sentidos. Isto explica o
resultado final do Projeto: o seu carácter pedagógico, a
complementação dos diferentes elementos, a sua pro-
posta gráfica, a seleção dos conteúdos, a linguagem es-
crita e o visual usado. Tenta-se dar protagonismo e voz à
pessoa com problemas de memória, a partir das suas
experiências, ouvir como expressa as suas necessidades
e desejos, conhecer os seus critérios e respeitar os seus
valores, decisões e direitos. Tudo isto com o objetivo de
todos querermos e sabermos acompanhá-los o melhor
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1 Entende-se por qualidade de vida a perceção da pessoa da sua posição na vida no âmbito
da cultura e sistema de valores nos quais vive, e relativamente aos seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações (segundo a OMS). Assim, é imprescindível considerar a visão subjetiva
da pessoa sobre si mesma se a quiser beneficiar.  

2 O Artigo sobre a UCV alojado na página do Projeto permite contextualizar o Projeto.

https://www.cvirtual.org/sites/default/files/site-uploads/document/u28/Estudo_Cria%C3%A7ao_UQV.pdf


também se torna evidente no desenvolvimento de inicia-
tivas de carácter práticas e assistencial. Embora ainda
sejam a minoria no nosso ambiente, estas atividades vão-
se difundindo: a UCV foi uma delas. 

Este enriquecimento do nosso ponto de vista implica
que os profissionais estejam dispostos a responsabilizar-
se pelo bem-estar das pessoas idosas com as quais tra-
balhamos de forma integral e personalizada. E isto exige,
além de outras competências concretas, que sejamos
capazes de demonstrar na prática quotidiana, assumindo
como um desafio profissional próprio, a abordagem das
três necessidades que partilhamos com todas as pes-
soas:

• PRECISAM DE AMAR E DE SER AMADAS, senti-
rem-se respeitadas, aceites, independentemente do
seu estado de saúde, circunstâncias, etc. (necessi-
dades psicossociais e cuidados emocionais).

• PRECISAM DE DECIDIR, perceber que controlam
a sua vida, que têm informação e que podem tomar
decisões, (o direito à autonomia3).

• PRECISAM DE FAZER, estar ocupadas com tarefas
que tenham sentido, significado para si. Permite-
nos sentir úteis e valiosos (a importância da ocu-
pação).  

Para a maioria das pessoas com alguma deterioração
cognitiva, satisfazer estas necessidades é cada vez mais
difícil, pois cada vez precisarão mais do apoio de outros
para consegui-lo, incluindo também os profissionais.

Por outro lado, também se registou, nos últimos anos,
no âmbito das pessoas que apresentam incapacidade in-
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Fundación Reina Sofía), concebeu-se e investigou-se um
recurso de atenção diurna: a Unidade de Qualidade de
Vida (UQV) no Centro de Referencia Estatal de Alzheimer
del IMSERSO em Salamanca2. Terminada esta iniciativa,
em 2015, a Fundación General de la Universidad de Sa-
lamanca (FGUSAL), no âmbito do Espaço Transfronteiriço
sobre o Envelhecimento, decidiu desenvolver um Projeto
com o objetivo de partilhar e difundir esta forma de acom-
panhar e apoiar as pessoas com problemas de memória.  

1.2.- POSICIONAMENTO TEÓRICO / 
IDEOLÓGICO DO PROJETO.   

Escreveu-se muito sobre a demência, tanto pelo
enorme impacto que tem nas pessoas que padecem dela
e no seu ambiente, como pela sua grande prevalência.
Todos os dias sabemos mais e, embora seja necessário
continuar a investigar e melhorar os aspetos higiénicos e
abordagens farmacológicas e não farmacológicas, é tam-
bém necessário melhorar a visão que a sociedade tem
destes cidadãos. Enquanto profissionais temos de enri-
quecer a nossa visão destas pessoas, oferecendo-lhes
não só a melhor atenção relativamente à sua patologia,
como também tentando que recebam os melhores apoios
e cuidados psicossociais e afetivos, velando e facilitando
o exercício dos seus direitos e ajudando-os a terem a
melhor qualidade de vida possível.

Esta necessidade de enriquecer o nosso ponto de
vista sobre as formas de atenção às pessoas é essencial
no importante desenvolvimento de modelos teóricos e
de instrumentos de trabalho, como por exemplo, o para-
digma do Envelhecimento Ativo, a Atenção Centrada na
Pessoa ou o modelo de Qualidade de Vida. Todos eles já
fazem parte dos referentes essenciais da gerontologia
atual. Que nos encontramos numa altura de mudança
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3 Para aprofundar os aspetos teóricos detalhados na concetualização e justificação do projeto,
recomenda-se consultar o Capítulo I do Estudio sobre la creación de la UCV (Bermejo, 2014a).



ciais, afetivas, de desenvolvimento pessoal, de iden-
tidade ou os seus direitos. A existência do estigma
causa efeitos profundos e diversos na pessoa afetada,
ao esta interiorizar uma visão mais negativa de si mesma,
implicando muitas vezes sentimentos negativos, apatia e
indefesa. A existência do estigma impede uma vida plena,
dificultando a integração social, e gera um sofrimento
não atribuível aos problemas de memória ou à patologia
que os origina.

Relativamente ao estigma das pessoas com demên-
cia, Kitwood e outros membros da Universidade de
Bradford referentes à Psicologia Social Maligna abri-
ram-nos os olhos para a perceção de como estes indi-
víduos podem ser excluídos da sua condição de pessoa.
É extremamente simples identificar o sujeito com a do-
ença e os comportamentos que gera, diluindo outros
aspetos da sua vida e personalidade, o que leva a des-
valorizar ou não contemplar diretamente as suas ne-
cessidades socio-afetivas, prejudicando-as com a nossa
forma de relação. E tudo isto, na maioria dos casos,
sem que os profissionais ou as pessoas mais chegadas
se apercebam.  

Neste âmbito, os profissionais têm uma importante
responsabilidade: a construção social da demência, cons-
trução nascida no âmbito biomédico e que tem de conti-
nuar a enriquecer-se com o apoio de outras disciplinas,
não só para dar uma atenção mais adequada a quem
dela padece, mas também para minimizar o estigma as-
sociado. 

Nesta complexa tarefa, a ética é uma disciplina es-
sencial, pois inclui um conhecimento imprescindível, não
cientificamente demonstrável, mas construído e assumido
por consenso social que permite, por meio de códigos
éticos, orientar e reconduzir as atuações profissionais
com o objetivo de preservar a dignidade e respeitar os
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telectual, deterioração cognitiva ou doença mental, um
importante avanço na perceção das suas necessidades
e direitos. Tal exige uma evolução nas formas de relação
e intervenção profissional, assim como nos sistemas or-
ganizacionais dos dispositivos de atenção. 

Apesar de tudo, a demência como doença crónica,
incapacitante e secundária a processos neurodegenera-
tivos para os quais não existe ainda cura, continua a gerar
estigma em quem dela padece e do qual é muito difícil
escapar. Entendendo-se o estigma como uma marca de
vergonha associada a uma circunstância particular. É
como uma marca que as crenças erróneas, os precon-
ceitos e os comportamentos discriminatórios deixam es-
pecialmente nas pessoas afetadas, mas também nas que
lhe são mais chegadas. O estigma é evidente nos estere-
ótipos negativos e atribuições não lógicas e injustas sobre
estas pessoas, fazendo com que estes cidadãos passem
a ser vistos e sentidos pelos restantes (familiares, amigos,
profissionais e sociedade em geral) de forma diferente. O
estigma «reduz» a pessoa e leva-nos a desvalorizar
aspetos essenciais como as suas necessidades so-
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É necessário lutar contra as atitudes, relações e des-
empenhos profissionais que mantêm o estigma que rodeia
as pessoas com deterioração cognitiva.

Isto implica compreender não só o que está a acon-
tecer ao paciente, como também «cuidar», ser sensível a
como vive e como é afetado. Ou seja, cada um, a partir
da sua posição (conhecido, familiar, amigo, profissional),
oferecer-lhe oportunidades positivas a fim de poder viver
o melhor possível. Resumindo, poderíamos dizer:
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valores da pessoa com deterioração cognitiva. A digni-
dade, que nos atribui a todos valor e direitos, constitui
uma referência profissional imprescindível, que nos obriga
a conceder mais protagonismo ao sujeito com problemas
de memória, para cuidar da qualidade das nossas rela-
ções e reconhecer os valores instrumentais e intrínsecos
nos apoios profissionais.  

É NECESSÁRIO UM MAIOR CONHECIMENTO E SEN-
SIBILIDADE para com as pessoas que apresentam uma
deterioração cognitivas em estados iniciais: 

• Para manter a sua dignidade e condição de pessoa
(minimizar o estigma). 

• Para facilitar a satisfação das suas necessidades
psicoafetivas, sociais, de desenvolvimento pessoal,
de ocupação4, de autoestima, espirituais, etc. 

• Para apoiar a continuação do seu projeto de vida:
tendo agora também experiências de sucesso, re-
lações e ocupações significativas, coerência nos
seus valores e biografia, etc. 

• Para favorecer o exercício dos seus direitos: rece-
bendo informação, tendo a possibilidade de escol-
her e contar com as suas decisões e critérios, res-
peitando o seu desejo de intimidade, etc. 

• Para lhe dar voz e converter a pessoa afetada no
interlocutor válido em relação à sua vida no seu
ambiente familiar e social.

• Em suma, para ajudar a viver o melhor possível no
momento presente.  
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4 Entendo por ocupação qualquer atividade que tenha propósito (que procura alcançar algo
e que como tal é motivante) e significado (que faz com que seja uma atividade única, com valor e
sentido para a pessoa). A ocupação ajuda-nos a configurar e a manter a nossa identidade, a
interagirmos e a fazer parte do mundo. 

A pessoa com deterioração cognitiva em estado inicial 
(com problemas de memória)

Certamente terá dificuldades a expressar-se e a fazer o que quer / sinte-se insegura,
com medo, vergonha, desmotivada, ou triste... / vive o estigma de «não estar bem» /

reconhece dificuldades em exercer os seus direitos…

Para promover a sua
qualidade de vida, a sua
condição de pessoa e
dignidade tem de receber:
respeito / validação /
aceitação / afeto / paciência /
ânimo e ajuda para manter a
sua iniciativa, autonomia e
independência / estar
ocupada em atividades e
papéis significativos / fazer
uma vida o mais normal
possível / continuar a desfrutar
dos seus direitos, …

Conseguir un ambiente
(físico e social) coloroso e

capacitador

Repensar la organização e
as intervenções

profissionais

Trabalhar e acompanh 
a la família e as pessoas
mais chegadas de PcD

Estabelecer uma 
relação profissional

comprometida

Colaborar para 
minimizar o estigma 

da sociedade

Temos de



recedora para a manutenção de uma “relação normal”. O
estigma e os estereótipos associados à demência au-
mentam a tendência de desenvolver uma atitude de-
masiado protetora ou de desvalorização, quando não
é de desrespeito, que minimiza o valor da opinião e
dos sentimentos do sujeito afetado. Tudo isto, acres-
centado à deterioração das suas funções (o que implica
uma menor capacidade para se relacionar e interagir com
o seu ambiente), apenas dificulta, ainda mais, a pessoa
conseguir levar uma vida o mais normal e feliz possível.
Por este motivo, nos materiais destinados às pessoas
afetadas e para as suas pessoas de referência, familiares
ou amigos, (guias, folhas de itinerário...) evitou-se o uso
destes termos profissionais. Assim, e no geral, referimo-
nos a elas como pessoas com problemas de memória.
No caso deste Guia destinado aos Profissionais, utiliza-
remos mais frequentemente a denominação «pessoas
com deterioração cognitiva em estados inicial, leve ou li-
geiro», mas também «pessoas afetadas por problemas
de memória ou simplesmente cidadãos». Tudo isto com
o objetivo de minimizar o estigma associado à deteriora-
ção cognitiva e à demência.

Visto o objetivo do Projeto ser partilhar conhecimentos
e oferecer instrumentos práticos que permitam que as
pessoas com problemas de memória possam ter a melhor
qualidade de vida possível, respeitando a sua perspetiva
subjetiva, deveremos partir do que a pessoa pensa, sente
e deseja neste momento da sua vida. 

A partir de tudo o supracitado, o leitor já terá imagi-
nado que este guia não é um Guia «de utilização» no sen-
tido em que não oferece um repertório de propostas de
atuação facilmente enquadráveis ou reproduzíveis em al-
gumas das fases da intervenção profissional (diagnóstico,
prognóstico, proposta de intervenção, execução, avalia-
ção).
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O novo desafio dos profissionais não será apenas
oferecer terapias adequadas a cada pessoa, mas ga-
rantir os seus direitos e dignidade, o que implica acom-
panhá-las sem as estigmatizar, contando com elas, com
a sua experiência e os seus valores e permitir que o seu
domínio mais próximo e a sociedade em geral também o
façam. Neste Projeto, centramo-nos em três aspetos
muito concretos, mas que consideramos essenciais no
alcance da meta assinalada. Que a pessoa possa (com a
ajuda necessária) continuar:

1. A fazer coisas (tarefas, atividades, papéis) que ten-
ham sentido, significado para si e a sentir-se útil,
reconhecida e valiosa. 

2. Agarrar o leme da sua vida, dispondo da informa-
ção de que precisa para poder tomar decisões re-
lativamente à sua vida.

3. Sentindo-se um ser único, aceite, respeitado e
amado5.

A ideia mais importante deste Projeto é que PRIMEIRO
ESTÁ A PESSOA.

1.3.- METODOLOGIA DO PROJETO.   

Sabemos por experiência que algumas das denomi-
nações profissionais que usamos para nos referir a estes
cidadãos (por exemplo, demência, deterioração cognitiva
ou Alzheimer) geram em muitas pessoas, tanto nas dire-
tamente afetadas como nas pessoas mais chegadas e
também em muitos profissionais, um atitude pouco favo-
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5 Para aprofundar os aspetos teóricos detalhados na concetualização e justificação do
Projeto, recomenda-se consultar o Capítulo I do Estudio sobre la creación de la UCV (Bermejo,
2014a). 



atitude mais favorecedora e que ganhe forma em relações
e experiências de acompanhamento positivas para a pes-
soa afetada. Por sua vez, estas voltarão a alimentar as
cognições e emoções positivas para com o sujeito, o que
reforçará a manutenção da melhoria desta relação que
se pretende, baseada na aceitação, validação e empo-
deramento6. 

Devido à natureza do Projeto, essencialmente reflexiva,
compreensiva e de sensibilização, são necessários uma
metodologia e materiais capazes de nos ajudarem a tor-
nar-nos mais conscientes da situação e do sofrimento
que implica esta deterioração cognitiva. Os profissionais
têm de estar o mais predispostos e motivados possível
para ir melhorando as suas relações e práticas profissio-
nais. Sabemos que desenvolver um ambiente relacional
e profissional mais humano, que lhes permita ter uma
melhor qualidade de vida, minimizando os preconceitos
e o estigma, não é fácil. 

O leitor terá a oportunidade de conhecer e utilizar to-
dos os materiais, começando com este Guia e recorrendo
primeiro ao seu processo de sensibilização reflexiva. De-
pois, disponibilizar-se às pessoas afetadas que o preten-
dam, através do Guia concebido para eles e que as pes-
soas tenham o seu próprio processo de reflexão,
informação e decisão. Do mesmo modo, poderá motivar
e acompanhar uma pessoa significativa do sujeito afetado,
familiar ou amigo, com o Guia correspondente
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Propõe percorrer um caminho capaz de sensibilizar
e capacitar que permite, posteriormente, acompanhar
o melhor possível as pessoas com uma leve deterio-
ração cognitiva. Isto implica rever o ponto de vista com
o qual nos aproximamos destas e como entendemos e
exercemos o nosso desempenho profissional (ideias pré-
concebidas, modelos mentais, atitudes, linguagem usada,
práticas e rotinas profissionais, etc.) em relação a estas
pessoas e ao seu ambiente afetivo. A partir desta sensi-
bilização reflexiva, o Guia oferece propostas práticas que
complementam os nossos saberes e competências pro-
fissionais atuais que podem enriquecer diversas fases do
processo de intervenção profissional.  

O Projeto não tenta apenas transmitir informação e
conhecimentos aos profissionais ou às pessoas mais sig-
nificativas dos afetados. Não se fica pelo plano cognitivo,
racional e reflexivo, mas pretende favorecer a nossa em-
patia, usar a emoção como fonte de conhecimento e de
compreensão do sujeito que sofre destas dificuldades.
Partindo desde maior conhecimento e compreensão, os
diversos materiais desenvolvidos facilitam a geração desta
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6 Resultado da tradução do inglês «empowerment», significa dar poder, autorizar, habilitar
alguém sobre algo que lhe compete. Implica sempre dois componentes: capacitar, habilitar; e dar
poder, ou seja, permitir o seu exercício na prática. 



Quando dizemos que a pessoa com problemas de
memória pode fazer o seu Plano, referimo-nos concreta-
mente a que tenha a oportunidade de partilhar como se
sente, falar da sua situação, expor os seus desejos e ne-
cessidades, receber informação adaptada à sua situação
atual, tomar decisões e planificá-las. Tudo isto fica re-
conhecido no seu Plano (nas Folhas de itinerário), com o
objetivo de poder receber os apoios de que precisa, tanto
do seu ambiente afetivo como do profissional e conseguir
que se tornem realidade.

Os Guias para Pessoas com Problemas de Memória e
para Familiares e Amigos.

� - Ambos têm um capítulo introdutório, embora o
das pessoas afetadas seja mais breve. No dos Fa-
miliares, denomina-se um Ponto de Partida e está
orientado para ajudar quem irá agir como facilitador,
para que possam enfrentar o melhor possível esta
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1.4.- INSTRUMENTOS DO PROJETO.

Como visto na página web, o Projeto Tenho um Plano!
é composto por vários materiais:

O artigo da UCV, permite conhecer de forma sim-
ples a experiência e a investigação que deu origem a
este Projeto. Conhecer a UCV é importante pois oferece
o pilar conceptual, as propostas metodológicas para o
trabalho quotidiano desta perspetiva, além de respostas
e ideias para investigadores que queiram aprofundar esta
linha. Este documento é um resumo da UCV.

Os 3 Guias, orientam e guiam cada destinatário no
seu processo reflexivo. Em cada um, faz-se uma pro-
posta específica para o uso do resto dos instrumentos
do Projeto (Folhas de Itinerário e vídeos). Podem ser usa-
dos de forma independente, mas a proposta de cada
Guia ajuda a tirar o máximo partido deles. Os Guias, em-
bora diferentes na sua extensão, linguagem e profundi-
dade de conteúdo, partilham a mesma filosofia e sugerem
uma proposta de atuação e relação semelhante para com
a pessoa afetada. Os três estão pensados para que a
pessoa, se quiser, possa fazer o seu Plano.  
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• O Capítulo 4º aprofunda o profissional neste
novo cenário relacional. Propõem-se reflexões e
sugestões para aplicar com outros profissionais ou
em ações de sensibilização que podem desenvol-
ver-se no ambiente comunitário.

As 3 Folhas de itinerário são documentos muito
práticos, concebidos para imprimir e escrever as pro-
postas das Etapas 1ª, 2ª e 3ª de cada Guia. Servem de
mapa e ajudam a organizar-se. Com isto, a pessoa re-
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situação e desenvolver uma atitude na sua função
de apoio/cuidado realista em vez de otimista. 

� - As Etapas 1ª, 2ª e 3ª constituem a parte central
de ambos os Guias. A sua estrutura e conteúdo é
bastante semelhante em ambos, diferem na pro-
fundidade e complexidade dos seus conteúdo e,
por isso, em que instrumentos do Projeto usar em
cada etapa.  

� - O Guia para Familiares e Amigos inclui um último
capítulo (Para Finalizar) que permite aprofundar e
consciencializar algumas das dificuldades que pos-
sam ser encontradas no caminho, além de oferecer
recomendações que os ajudem neste importante
papel.

O Guia para Profissionais

• Começa com uma breve introdução e justifica-
ção do Projeto (capítulo 1º) no qual se evitou o
uso de referências bibliográficas e teóricas, pois o
seu objetivo não é tanto investigar o pilar concetual,
mas sim fazer uma breve apresentação do mesmo
e da proposta metodológica. No capítulo 2º, dis-
ponibilizam-se propostas de como usar os materiais
do Projeto e recomendações para acompanhar ou-
tras pessoas no uso dos mesmos.

• O Capítulo 3º refere-se ao que pode fazer o pro-
fissional (PARAR, SENTIR, PENSAR E AGIR DE
FORMA DIFERENTE). Propõe dedicar tempo à sen-
sibilização reflexiva em aspetos essenciais das pro-
fissões de ajuda, de quem trabalha com pessoas
em situação de fragilidade, doença, incapacidade,
dependência ou heteronomia7 . Oferece reflexões e
propostas para aplicar na relação com as pessoas
afetadas e/ou com as pessoas chegadas.
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7 Entendendo por dependência a necessidade de ajuda (normalmente de outra pessoa) para
levar uma vida normal. Pretendemos colocá-la em prática através das AVD, sendo estas de várias
complexidades: básicas, instrumentais e avançadas. O antónimo seria independência, ou seja,
quem não precisa de qualquer ajuda.

A heteronomia é o antónimo de autonomia que seria o direito e a faculdade de ordenar os
atos próprios, de decidir, manter o controlo da sua vida. A autonomia está intimamente ligada a
outros direitos fundamentais das pessoas (como a informação, o consentimento, a intimidade ou
a confidencialidade). A heteronomia refere-se à dificuldade ou ao impedimento do sujeito para o
exercício da sua autonomia. 

https://www.cvirtual.org/sites/default/files/site-uploads/document/u28/FdI3_Truques_recursos_calendario.pdf
https://www.cvirtual.org/sites/default/files/site-uploads/document/u28/FdI2_penso_posso_fazer.pdf
https://www.cvirtual.org/sites/default/files/site-uploads/document/u28/FdI1_penso_sinto_preciso.pdf


Seja qual for o uso dado aos materiais, o objetivo será
sempre tornar-nos mais sensíveis com deterioração
cognitiva em estado inicial, conhecendo mais profunda-
mente a forma como vivem, bem como os vemos e agi-
mos quando convivemos com elas.  

É necessário que todos, mas especialmente os
profissionais, tenham consciência dos seus pensa-
mentos, atitudes e ações para que sejam mais sensíveis,
respeitosos e favorecedores da sua qualidade de vida e
dos seus direitos.
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cebe os apoios das suas pessoas chegadas e dos pro-
fissionais de que verdadeiramente precisa para viver
bem, apesar das suas circunstâncias atuais. Estes do-
cumentos, aparentemente simples no seu formato, não
o são muito na altura de serem complementados, pois
exigem que a pessoa com alguma deterioração cognitiva
expresse as suas ideias, as organize e tome decisões (é
por isto que se recomendará a colaboração ou o acom-
panhamento de um familiar, amigo ou profissional). Mas
também o seu valor, ao permitir dar-lhes voz e poder
explicar as conclusões a que chegar sendo o processo
proposto no seu Guia. As Folhas de Itinerário tentam
ser instrumentos úteis e práticos para a pessoa afetada
e/ou quem lhe prestar apoios de que precise (pessoas
chegadas e/ou profissionais).  

As 9 peças audiovisuais são um elemento essen-
cial da proposta metodológica do projeto que aproveita
a grande potência da linguagem audiovisual, elemento
já imprescindível na nossa sociedade. Graças a estas
podemos partilhar informação (as ideias chave do Pro-
jeto), ligar com as experiências de outras pessoas (afe-
tadas, familiares, profissionais ou outros cidadãos) e
transmitir a filosofia e os valores do Projeto. Isto exige
uma predisposição, uma ativação emocional que fa-
voreça a atitude e comportamento empático. A visua-
lização e reflexão posterior de cada uma das peças
ajudam a saber mais, mas também a sentir e a partilhar
as perceções, ideias e experiências de pessoas afeta-
das, de quem as rodeia (pessoas chegadas e profis-
sionais) e da sociedade no geral. São também muito
úteis para identificar atitudes e comportamentos fre-
quentes (alguns positivos e outros nem tanto) entre
quem convive com estas pessoas (sejam profissionais,
familiares, amigos ou simplesmente conhecidos). Ou
seja, que possam ajudar a ser mais críticos e, portanto,
a melhorar.  
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Vídeos

“Somos a tua família, Magdalena”  vídeo B1

“Somos a tua família, Isidro” vídeo B2

“Somos a tua família, Secundino” vídeo B3

B-O ponto de vista dos familiares 

vídeo C

C-O acompanhamento do profissional  

“A opinião de outras pessoas idosas”  vídeo D1

“A opinião pública”  vídeo D2

D-A opinião da sociedade

“Deixem-me partilhar o que sinto” vídeo A1

“Quero continuar a dar a minha opinião” vídeo A2

“Quero continuar a fazer” vídeo A3

A-A experiência de cada pessoa 
    com problemas de memória 

https://youtu.be/GDXxjwaQcDI
https://youtu.be/UC8wTkTuG00
https://youtu.be/FJ7VFNEbQXQ
https://youtu.be/nwpRt6QUUtM
https://youtu.be/1bDJ8ejE718
https://youtu.be/5rAjSr4jfB4
http://youtu.be/3SBDchqaem4
https://youtu.be/FqOxmy1i_1c
https://youtu.be/kRgO4aq4-Mw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUmNKLyQHSfoidj9wyxNn98rXFng4llYO


2.- Outra possibilidade é dá-lo a conhecer, apoiando
e/ou acompanhando uma pessoa de referência, familiar
ou amigo da pessoa afetada, para que esta possa acom-
panhá-la na elaboração do seu Plano. Dependendo das
características desta pessoa, é possível que também seja
necessário facilitar o acesso aos materiais e explicar-lhe
como usá-los. Se necessário, poderá oferecer-se para
ajudar na leitura e uso do Guia para Familiares e Amigos,
orientando-o em aspetos concretos para o seu uso jun-
tamente com o seu ente querido.

3.- Também poderá favorecer a sua difusão e uso dando
a conhecer o Projeto a outros profissionais ou usando
os mesmos materiais, como por exemplo as peças audio-
visuais, em ações de sensibilização ou formativas (cursos,
conferências, etc.) abertas a outros agentes da comunidade. 
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Cap. 2. 
Porque é que este
Projeto me vai ser útil? 

Cómo usar  
este Guia? 

2.1.- COMO USAR OS  

MATERIAIS DO PROJETO?   

O material foi concebido para poder ser usado de vá-
rias formas que não são exclusivas.

1.- Diretamente com a pessoa com deterioração
cognitiva em estado inicial: ajudando e/ou acompan-
hando diretamente na elaboração do seu Plano. É essen-
cial dar protagonismo à pessoa, estabelecendo uma co-
municação sincera e respeitosa. Seguramente terá de
dar-lhe acesso aos materiais do Plano (ou proporcio-
nando-lhe diretamente: Guia para Pessoas com Proble-
mas de Memória, Folhas de itinerário e o Vídeo A1) ofere-
cendo-lhe a oportunidade de seguir o Guia. É provável
que a pessoa tenha dificuldade em fazê-lo sozinha, por
isso seria pertinente identificar se a pessoa tem alguém
de confiança que a ajude no seu ambiente. Se não tiver,
o próprio profissional pode oferecer-se para acompanhá-
la neste processo. Neste caso, é necessário que o profis-
sional atue mais como uma pessoa chegada, por isso a
leitura do Guia para familiares e amigos é muito reco-
mendável.   
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Pessoa com
Problemas de Memória

Profissional

Familiar ou Amigo
Profissional

Profissional Pessoa com
Problemas de Memória

Equipa interdisciplinar /
Outros profissionais/ 

A comunidade

Profissional Pessoa com
Problemas de Memória



- “FOLHA DE ITINERÁRIO” 2ª.- Decido o meu
Plano: O que quero e posso fazer?.

- “FOLHA DE ITINERÁRIO” 3ª.- O Meu Plano. Tru-
ques, recursos e calendários.

• Veja os materiais audiovisuais e dedique tempo
para refletir sobre eles. 

2º.- Se achar que não está bem familiarizado com as
referências teóricas (científicas e éticas) nas quais este
Projeto se baseia seria interessante aprofundá-los, uma
vez que justificam a necessidade desta abordagem integral
e personalizada. Além de outras fontes bibliográficas, pode
usar o Capítulo I do Estudo da UCV.

3º.- Em certas ocasiões, a utilização do material do
Projeto pode ser complementar à sua forma de trabalho.
Mas também pode acontecer, na medida em que o estilo
institucional e profissional do seu ambiente esteja muito
centrado na organização e menos nas necessidades psi-
coafectivas da pessoa idosa, que o seu uso com a abor-
dagem subjacente e a aposta em ouvir e respeitar as de-
cisões da pessoa, entre em conflito com algumas das
atitudes ou ações da sua organização ou de outros pro-
fissionais. Neste caso, a sua prudência e a sua determi-
nação poderão guiá-lo para desenvolver melhoras gra-
duais, estabelecer cumplicidades com outros profissionais
e cumprir com a sua responsabilidade de oferecer o mel-
hor de si enquanto profissional e pessoa.

4º.- Trata de descobrir e aproveitar as diferentes opor-
tunidades do seu ambiente para a difusão e utilização
dos materiais do Projeto. Pense em cenários de relação
direta com pessoas com problemas de memória, com as
suas pessoas chegadas, com outros profissionais e, por-
que não, com outros agentes da comunidade (outras pes-
soas idosas, profissionais dos serviços e proximidade,
população infanto-juvenil, etc.). 
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Em qualquer deles seria necessário que o profissional
fizesse o trabalho anterior proposto no presente Guia.

2.2.- RECOMENDAÇÕES ANTES DE COMEÇAR.   

Antes de se oferecer para acompanhar uma pessoa
com problemas de memória ou alguém do seu ambiente
relacional, sugerimos algumas RECOMENDAÇÕES PRÁ-
TICAS que o ajudarão a tirar o máximo partido dos mate-
riais do PROJETO “Tenho um Plano”.

1º.- Prepare-se bem primeiro; siga este Guia e realize
as atividades propostas. Assim, terá uma visão global do
Projeto e conhecerá bem o resto dos instrumentos, im-
prescindível para incentivar outras pessoas a usá-los ou
favorecer diretamente o seu uso e acompanhá-las neste
caminho8. As conclusões a que chegue a partir do seu
processo reflexivo tomarão forma em propostas que irão
melhorar as suas relações e ações profissionais. Convém
assim que:

• Conheça a UCV, pelo que é recomendável ler o
Artigo / Resumo. 

• Leia e trate facilmente os materiais escritos (os
Guias e Folhas de itinerário)

A. Guia para pessoas com problemas de memória

B. Guia para Familiares e Amigos

C. Guia para Profissionais

- “FOLHA DE ITINERÁRIO” 1ª.- Agora eu: O que
penso, sinto e preciso?. 

24

Tenho um plano!   Viver bem com Problemas de Memória

8 No Guia para Profissionais não se disponibilize informação de cada uma das etapas do
processo, nem do sentido nem de como usar cada uma das Folhas de itinerário, mas tudo isto
está explicado no Guia para Familiares e Amigos, pelo que é importante lê-lo com cuidado.



empatia, identificação e projeção. Sempre intersubjeti-
vidade, a compreensão exige abertura, simpatia e ge-
nerosidade” (2001: p. 129)

As pessoas com deterioração cognitiva no seu es-
tado inicial sofrem e, por isso, precisam de ter por perto
pessoas com altos dotes de inteligência emocional e
de empatia.

Quando se fala de empatia, referimo-nos a uma es-
pécie de simpatia profissional, um dever que nos obriga
a deixar preconceitos e a oferecer à pessoa o melhor de
nós. A empatia verdadeira nasce da reflexão e do esforço
por reconhecer a pessoa com deterioração cognitiva ini-
cial como um ser valioso portador de emoções, por com-
preender a sua situação, experiência e sofrimento. De
facto, a primeira forma de exercer a empatia é ouvir com
respeito a pessoa sem pressupor, julgar e tendo vontade
de ajudá-la. 

Sabemos que as relações empáticas dão lugar a rela-
ções emocionais, em muitas ocasiões imprevistas, pelo
que é sempre «menos arriscado» ser distante ou cordial
que empático. Contudo, nesta conceção atual do que é
ser um bom profissional, ser cordial já não é suficiente.  

Achamos que, embora os profissionais contem cada
vez mais com uma formação mais especializada em rela-
ção a técnicas e instrumentos de valorização e interven-
ção, não se está a produzir um desenvolvimento suficiente
das competências, relações e éticas necessárias para um
exercício profissional e empático. 

Não se trata de mostrar empatia numa altura concreta,
mas de manter uma atitude de forma contínua cujo efeito
será um comportamento profissional empático, estando
atento às necessidades e procuras da pessoa em relação
aos três pilares deste Projeto: 
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Cap. 3. 
O que posso fazer
enquanto profissional?
Parar, sentir, pensar e
agir de forma diferente.

3.1.- COMO ME SINTO COM A PESSOA COM

DETERIORAÇÃO COGNITIVA EM ESTADO

INICIAL? COMO A VEJO, O QUE PENSO E

COMO AJO COM ELA?

Antes de começar é necessário pôr-se, conforme pos-
sível, na pele da pessoa com problemas de memória. Uti-
lizarei um texto de Edgar Morín para exemplificar a ne-
cessidade de desenvolver uma atitude empática, um
conhecimento e experiência do outro que vai mais além
das competências técnicas, baseadas principalmente no
conhecimento intelectual próprio do paradigma racional. 

“A compreensão humana inclui um conhecimento
de sujeito para sujeito. Se vejo uma criança a chorar
compreenderei a sua tristeza sem medir o grau de sali-
nidade das suas lágrimas, encontrando em mim a re-
cordação das minhas angústias infantis, tratando de
comparar e identificar com a minha experiência e iden-
tificar-me-ei com ele. Percebemos as pessoas não só
objetivamente como outro sujeito com o qual nos iden-
tificamos e onde nos identificamos a nós mesmos, (…).
Compreender inclui obrigatoriamente um processo de



�• Considero que tenho relação com a ética profis-
sional?

Para nos ajudar a sermos mais sensíveis e compe-
tentes nas necessidades humanas expostas AMAR E SER
AMADO, DECIDIR E FAZER criámos três peças audiovi-
suais. A proposta é que as veja, sinta e reflita sobre elas.
Contudo, ser sensível e desenvolver uma atitude empá-
tica, embora seja imprescindível, não é suficiente. É ne-
cessário que esta sensibilidade ganhe forma, que preo-
cupe e ocupe o profissional na sua atividade quotidiana
e nos diferentes âmbitos do seu exercício profissional: 

�• Na relação direta com a pessoa com deterioração
cognitiva ligeira. 

�• Na relação com outros profissionais da sua insti-
tuição.

�• Na relação com as pessoas do ambiente emocional
da pessoa afetada. 

�• Na relação com outros agentes da comunidade
(profissionais de outros equipamentos, com o mo-
vimento associativo das pessoas afetadas, em em-
presas científico-profissionais, em âmbitos docen-
tes, em relação aos meios da comunidade, etc.). 

De seguida podemos ver cada vídeo. Depois disponi-
bilizamos algumas ideias que podem ajudá-lo a encontrar
propostas concretas para que possa incluir as três di-
mensões do Projeto nos diferentes âmbitos profissionais
nos quais possa ter influência.

A.- As necessidades psicossociais e os cuidados 
emocionais.

“Deixem-me partilhar o que sinto” (Vídeo A1)
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1. As pessoas com deterioração cognitiva em
estado inicial sofrem e precisam de
cuidados emocionais. É importante que se
sintam ouvidas, compreendidas, valorizadas,
apreciadas, compreendidas, úteis, aceites e
amadas.

2. O direito de decidir, de manter, na medida
do possível, o controlo sobre a sua vida não
se perde pelo facto de ter problemas de
memória. É essencial ser mais sensível e
favorecer o seu direito à informação e ajudá-la
no que precisar para que possa continuar a
tomar decisões.

3. É necessário garantir que possa continuar a
desempenhar atividades significativas,
desenvolvendo papéis e responsabilidades
significativos que lhe permitam manter um
papel adulto e normalizar a sua vida (o
ocupacional tem grande importância para a
qualidade de vida de qualquer pessoa).

“Deixa-me partilhar o que
sinto”

(necessidades psicossociais
e cuidados emocionais)

“Quero continuar a dar a
minha opinião”    

(o direito à autonomia)

“Quero continuar a fazer”   

(a importância da ocupação)

Antes de começar, dedique uns minutos a estas per-
guntas:  

�• Penso que sou suficientemente sensível a estas
necessidades das pessoas com deterioração cog-
nitiva leve?

�• Estou consciente do papel que posso desempenhar
como profissional na relação entre familiares e pes-
soas afetadas? 

�• Tenho formação/informação suficiente sobre este
tema?

�• Sinto-me um profissional motivado e competente
em relação a estes temas?

https://youtu.be/FJ7VFNEbQXQ


saberia como se relacionar com Lola para que con-
tinuasse o seu projeto de vida e fosse feliz? 

�- Acha que os profissionais devem prestar apoio e
cuidados emocionais? De quem seria a responsabi-
lidade?

�- Que papel têm os profissionais para sensibilizar as
pessoas chegadas (familiares ou amigos) e lhes da-
rem o apoio emocional de que precisam? 

�- A si, pessoalmente, parece-lhe importante prestar
estes cuidados emocionais? Sente-se confortável
quando se relaciona com pessoas como a Lola?
Que grau de complexidade emocional, de empatia,
acha que gera?

B.- O dereito da pessoa à autonomia. 

“Quero continuar a dar a minha opinião” (Vídeo A2)

Algumas ideias sobre as quais refletir:

�- Como acha que Rosario se sente no final do vídeo?
Qual a sua opinião sobre a forma de agir do filho?
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Algumas ideias sobre as quais refletir:

�- O que mais lhe chamou a atenção no testemunho
de Lola?

�- Como acha que Lola se sente com a sua vida atual?
Como enfrenta as suas dificuldades?

�- O que acha da vontade de Lola em controlar a sua
vida? Parece-lhe razoável e desejável?

�- Se fosse Lola, como agiria? Faria coisas parecidas
ou muito diferentes das que fez Lola?

�- Acha que as pessoas que rodeiam Lola são sensí-
veis à sua necessidade de se sentir amada e acom-
panhada? 

EM RELAÇÃO AO SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL 

�- Que tipo de tratamento receberia Lola se fosse ao seu
centro/recurso? Como acha que Lola se sentiria lá?  

�- Acha que a sua instituição, ou a equipa de trabalho,
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https://youtu.be/FJ7VFNEbQXQ
https://youtu.be/UC8wTkTuG00
https://youtu.be/UC8wTkTuG00


EM RELAÇÃO AO SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL

�- Conhece suficientemente todas as pessoas da sua
instituição, ou equipa, de modo a saber o que
acham valioso e com sentido? 

�- Garante-se o seu envolvimento apenas naquilo que
é valioso e com sentido? 

�- Que papel têm os profissionais para garantir que
estas pessoas têm uma vida «o mais normal possí-
vel»? 

�- As instituições de cuidados, com as suas rotinas,
hábitos, programas, garantem que as pessoas com
problemas de memória continuam a ter uma vida
«o mais normal possível»? 

�- Acha que há ações profissionais que não dão valor
às pessoas participarem no que consideram signi-
ficativo? 

�- Que papel têm os profissionais para garantir que as
pessoas mais chegadas a estas pessoas tentem que
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Qual a sua opinião sobre a forma de agir da profis-
sional?

EM RELAÇÃO AO SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL 

�- Uma atitude profissional deste estilo poderia oco-
rrer no seu centro/recurso de trabalho? Como
acha que se sentiria Rosario se fosse ao seu cen-
tro/recurso de trabalho? Que tipo de tratamento
receberia em relação ao seu direito de saber, agir
e decidir? Acha que a sua instituição, ou equipa
de trabalho, é suficientemente sensível a este
tema? 

�- Qual a sua opinião sobre o facto de garantir que
pessoas com problemas de memória (com dete-
rioração cognitiva leve) tomem decisões ou assu-
mam certos riscos? 

�- Que papel têm os profissionais para garantir que
as pessoas mais chegadas às pessoas como Ro-
sario tentem que elas continuem a dar opiniões e a
decidir? 

�- Em que medida conseguiu que alguém como Ro-
sario senti-se?

�- Em que medida poderia garantir que uma pessoa
como Rosario se sentiria ouvida nos seus desejos
e apoiada nas suas decisões? 

C.- A importância da ocupação.

“Quero continuar a fazer” (Vídeo A3)

Algumas ideias sobre as quais refletir:

�- Porque acha que Tere (a filha) fez as coisas assim?
Acha que ela foi sensível à necessidade do seu
pai continuar a fazer, a sentir-se integrado
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https://youtu.be/GDXxjwaQcDI
https://youtu.be/GDXxjwaQcDI


• Faço-o de forma continuada nos diferentes mo-
mentos da minha atuação: valorização, proposta
profissional, acompanhamento?

Em concreto

• Valorizar e promover e acompanhar a pessoa no
uso do Programa TENHO UM PLANO! 

• Usar instrumentos para prestar uma atenção mais
personalizada. Ex: o Plano de apoios para desen-
volver o próprio plano de vida (PAPV da UCV).

3.2.- COMO ME SINTO COM AS SUAS PESSOAS

MAIS CHEGADAS (FAMILIARES OU

AMIGOS)? COMO OS VEJO, O QUE PENSO

E COMO AJO COM ELES?

Um dos comentários mais frequentes que muitos pro-
fissionais que trabalham com pessoas com deterioração
cognitiva fazem é que o que se refere à dificuldade nas
relações com os seus familiares.  

É importante que os profissionais não esqueçam (re-
lembrado no Guia para Familiares e Amigos) o quão difícil
e doloroso é assumir a situação de deterioração cognitiva
de um ente querido. Apesar disto é necessário, para poder
realizar um acompanhamento favorecedor a pessoa afe-
tada, que o seu familiar ou amigo aceite a situação. Isto
implica o que, no contexto profissional, chamamos de
superar as diferentes fases do luto, pois na realidade a
experiência da perda de um ente querido quando se evi-
dencia a sua deterioração cognitiva pode ser considerada
um processo de luto (“perda” no sentido de “perder a
pessoa que foi...”). 
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continuem a fazer e a participar na vida familiar e
social com naturalidade (“o mais normal possível”)? 
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CUIDADOS
PSICOSSOCIAIS E
EMOCIONAIS

• Saber se a pessoa
gostaria de partilhar como
se sente.

• Saber com quem gostaria
de estar mais tempo,
mais próxima. 

• Dedicar-lhe mais tempo.

• Oferecer-lhe momentos e
lugares de qualidade e
intimidade. 

• Favorecer relações de
qualidade entre as
pessoas afetadas entre si
e destas com os
profissionais.

• Ouvir, deixar que se
expresse, validar os seus
sentimentos.

• Compreender a sua
situação: empatizar,
compreender, aceitar. 

DIREITO 
À 
AUTONOMIA

• Conhecer a sua
capacidade para
compreender, usar
informação e decidir.

• Conhecer a sua vontade
(o seu desejo) de saber e
decidir.

• Observar, ouvir, perguntar.

• Oferecer-lhe
oportunidades de
informação e decisão
personalizadas. 

• Garantir que compreende
os benefícios e riscos das
suas decisões.

• Acompanhá-lo nas suas
decisões.   

A IMPORTÂNCIA 
DA 
OCUPAÇÃO

• Conhecer a sua história
ocupacional.

• Conhecer preferências e
desejos atuais.

• Observar, ouvir, perguntar.

• Oferecer-lhe oportunida-
des de ocupação
significativa e papéis
valiosos personalizados
(adaptados às suas capa-
cidades e desejos).

• Garantir que compreende
os benefícios e riscos das
suas ocupações.

• Acompanhar e dividir a
responsabilidade ao par-
tilhar riscos assumidos
com a pessoa afetada.

Propostas de aplicação na relação diretacom
a pessoa com problemas de memória 

Antes de terminar 

• Penso que estes temas fazem parte da minha res-
ponsabilidade enquanto profissional com cada pes-
soa que usa o meu recurso ou cenário profissional? 

• Disponho das competências (atitude, capacidades)
necessárias para a sua promoção na minha relação
direta com ela?



Algumas ideias sobre as quais refletir:

�- O que mais lhe chamou a atenção no testemunho
de Javier?

QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE ESTAS EXPRESSÕES?
ACRESCENTAM ALGO AO SEU DESEMPENHO PROFIS-
SIONAL?

�- “O que a faz mais feliz é o contacto com as pessoas
que ama.”

�- “Sempre tentei que a demência afete o menos pos-
sível a sua vida diária.”

�- “Ela continua a viver sozinha e lá estaremos en-
quanto o corpo aguentar...” 

2.- “Somos a tua família, Isidro” (Vídeo B2)

Algumas ideias sobre as quais refletir:

�- O que mais lhe chamou a atenção nos testemunhos
de María Jesús e de Isidro Hijo?
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É muito frequente familiares ou amigos das pessoas
afetadas com as quais trabalhamos encontrarem-se blo-
queados em algumas das fases (mostrando negação,
raiva, ira ou pena). Nestas circunstâncias, a sua relação
com os profissionais não será simples nem completa-
mente positiva, algo que seguramente também pode
acontecer ao seu ente querido, não estando nas melhores
condições para ajudá-lo a fazer o seu Plano. 

Para nós, compreender estas circunstâncias e ajudá-
lo a caminhar para a aceitação ou orientá-los para outros
recursos é, sem dúvida, parte da nossa missão profis-
sional.

Acontece noutras ocasiões termos a sorte de conhe-
cer familiares e amigos das pessoas afetadas com uma
visão sensível e generosa, dos quais os profissionais têm
muito para aprender. 

Para tratar este tema, criámos, a partir dos testemun-
hos de vários familiares, três vídeos que propomos que
veja e sobre os quais também deve refletir. 

1.- “Somos a tua família, Magdalena” (Vídeo B1)

36

Tenho um plano!   Viver bem com Problemas de Memória

https://youtu.be/5rAjSr4jfB4
https://youtu.be/1bDJ8ejE718
https://youtu.be/5rAjSr4jfB4
https://youtu.be/1bDJ8ejE718


- “Para o meu pai ter um babete e perceber…. É
horrível!”

- “Não os deixamos fazer as coisas porque não as
fazem tão bem como nós. (…) Somos injustos!”.
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QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE ESTAS EXPRESSÕES?
ACRESCENTAM ALGO AO SEU DESEMPENHO PROFIS-
SIONAL?

-“Sim, sofre muito… dizia-me: isto que eu tenho…
esta doença é das más; das más, más.”

-“Nunca escondi ao filho nem esconderei ao pai…”

-“Este filho ajuda-me muito… É uma joia.”

3.- “Somos a tua família, Secundino” (vídeo B3)

Algumas ideias sobre as quais refletir:

�- O que mais lhe chamou a atenção no testemunho
de Charo?

QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE ESTAS EXPRESSÕES?
ACRESCENTAM ALGO AO SEU DESEMPENHO PROFIS-
SIONAL?

- Filhos: “O meu pai passa uma boa manhã a sen-
tir-se útil.”

38

Tenho um plano!   Viver bem com Problemas de Memória

CUIDADOS
PSICOSSOCIAIS E
EMOCIONAIS

• Conhecer o grau de
sensibilidade e
envolvimento das
pessoas mais próximas
nas necessidades
psicoafetivas da pessoa
com deterioração
cognitiva.

• Conhecer o seu estilo
relacional e de cuidados
emocionais.

• Ajudá-los para que
possam ser mais
empáticos com o seu
ente querido.

• Oferecer apoio e
motivação, ajudá-los a
melhorar as suas
capacidades para prestar
cuidados emocionais.
Valorizar as realizações.

• Fomentar encontros
positivos e gratificantes
entre pessoas próximas,
pessoas afetadas e a
equipa profissional.

DIREITO 
À 
AUTONOMIA

• Conhecer o grau de
sensibilidade e
envolvimento das
pessoas mais próximas
em relação à autonomia
moral da pessoa.

• Conhecer os estilos
relacionais e de apoios
em relação à autonomia.

• Ajudá-los a serem mais
sensíveis para com a
necessidade e direito da
pessoa para controlar a
sua vida. 

• Ajudá-los a melhorarem
as suas capacidades
para promover a
autonomia (oferecer
informação e facilitar as
oportunidades de
escolha).

• Informar, ser claro,
partilhar riscos, etc.

• Tratar este assunto em
encontros e reuniões
com eles. Motivar,
valorizar as realizações.

A IMPORTÂNCIA 
DA 
OCUPAÇÃO

• Conhecer o grau de sen-
sibilidade e envolvimento
das pessoas mais próxi-
mas em relação à
necessidade de ocupa-
ção e de sentir-se útil e
valioso da pessoa com
problemas de memória.

• Ajudá-los a serem mais
sensíveis a esta necessi-
dade e à dificuldade atual
do seu ente querido para
satisfazê-la.

• Conhecer o seu estilo
relacional e de apoios
que favoreçam as oportu-
nidades de ocupação da
pessoa. 

• Oferecer propostas con-
cretas e adequadas
(ocupações significativas
e papéis de adulto) para
quando estão com a pes-
soa no domicílio e em
cenários comunitários. 

• Abordar este assunto em
encontros e reuniões com
eles. Motivar e valorizar
as realizações.

Propostas de aplicação na relação diretacom
a pessoa com problemas de memória 

https://youtu.be/nwpRt6QUUtM
https://youtu.be/nwpRt6QUUtM


Cap. 4. 
O profissional  
neste novo cenário
relacional.

4.1.- A MUDANÇA DOS PROFISSIONAIS..

“O acompanhamento do Profissional” (Vídeo C)

Este vídeo recolhe testemunhos da evolução percebida
em diferentes profissionais sobre a situação atual e a sua
experiência da mudança no seu desempenho profissional
atual, em relação às pessoas idosas com problemas de
memória. Entre o elenco de profissionais refletidos temos
técnicos de intervenção direta como responsáveis ou ad-
ministradores de centros.
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Antes de terminar 

• Penso que estes temas relacionados com os fami-
liares/pessoas chegadas fazem parte da minha res-
ponsabilidade enquanto profissional? 

• Interesso-me por estes três temas quando me re-
laciono com familiares/amigos de cada pessoa?

• Preocupo-me ao discutir este tema nas reuniões
com eles? 

• Que posso atribuir às pessoas chegadas em rela-
ção a estes temas (motivação, propostas práticas,
informação, etc.)? 

Em concreto

• Valorizar, incentivar e/ou acompanhar no uso do
Programa TENHO UM PLANO! com a pessoa afe-
tada ou, pelo menos, ler o Guia para Familiares e
Amigos.

• Valorizar e usar vídeos do Projeto (A1, A2 y A3, B1,
B2, B3, D1 e D2) em sessões com pessoas próxi-
mas e familiares de pessoas com deterioração cog-
nitiva ligeira. 

• Implicar-me na criação de Grupos de Apoio e Con-
senso (GAC) para unir esforços e facilitar o projeto
de vida das pessoas com problemas de memória. 

• Utilizar instrumentos para o apoio ao ambiente re-
lacional das pessoas. Ex.: o Programa de Apoio ao
Ambiente Familiar (PAF) da UCV.  
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http://youtu.be/3SBDchqaem4
http://youtu.be/3SBDchqaem4


Adaptar as formas de organização e trabalho a este ob-
jetivo irá ajudar-nos a consegui-lo.  

A UCV, como experiência prática, investigou a fundo
este tema e gerou vários instrumentos para o planea-
mento, acompanhamento, valorização e reconcepção de
propostas profissionais orientadas para a qualidade de
vida das pessoas e extrapoláveis a outros recursos. De
destacar três deles: o Plano Marco, como instrumento
para o planeamento geral de um Centro; o Plano de Apoio
para desenvolver o próprio Plano de Vida (PAPV) de ca-
rácter individual e o Programa de Apoio ao ambiente Fa-
miliar (PAF) orientado para a participação efetiva de fami-
liares e pessoas chegadas às pessoas com problemas
de memória9. 

O Plano Marco da UCV e dos seus programas é
um exemplo de planeamento e acompanhamento de
carácter global, inovador no sentido em que propões
atuações que permitem que cada pessoa possa es-
colher ocupações e papeis. Com o objetivo de poten-
ciar áreas nas quais as pessoas com deterioração
cognitiva inicial possam ter mais dificuldade. Estas
seriam: a manutenção da sua identidade e autoestima,
o bem-estar emocional e relacional; a sua participação
efetiva, o seu desenvolvimento pessoal ou o exercício
dos seus direitos. Em todos os programas do Plano
Marco valoriza-se a autonomia e o volitivo, conside-
rados objetivos de caráter transversal para as pessoas
com deterioração cognitiva. O Plano Marco não re-
colhe a organização das atividades com base nas ca-
pacidades que se costumam estimular (não são pro-
gramadas atividades de caráter motriz, diversão em
atividades da vida diária, atividades de recordação ou
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Algumas ideias sobre as quais refletir:

�- Qual a sua opinião sobre os testemunhos dos dife-
rentes profissionais? 

�- Acha que estes profissionais refletem sensibilidade
para com as três necessidades do Projeto? 

EM RELAÇÃO AO SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL  

- As opiniões que expressam são frequentes entre
os seus colegas? E entre os responsáveis da sua
instituição?

- Qual pensa ser a responsabilidade dos profissionais
de intervenção direta em relação às pessoas com
deterioração cognitiva em estados iniciais? Qual é
dos responsáveis e administradores dos recursos?

- Identifica-se com algum destes testemunhos? Por-
quê?

- Mudando... Até que ponto também já está no pro-
cesso de mudança?: 

• Antes de ver as coisas como as vê agora: O que
era mais importante para si no seu trabalho?

• Agora… O que é verdadeiramente importante?
Saberia identificar realizações que já tenha alcan-
çado ao trabalhar a partir deste ponto de vista?

4.2.- O PROFISSIONAL NOS CENTROS.

Para conseguir que as pessoas com deterioração cog-
nitiva em estados iniciais sejam mais ouvidas, se sintam
mais úteis, valiosas e apreciadas nos centros a que reco-
rrem ou nos quais vivem, é necessário, além de uma
grande sensibilidade e competência profissional, que esta
meta seja assumida e potenciada pela Organização.
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9 Estes e outros instrumentos encontram-se detalhados no capítulo II da UCV, pelo que aqui
apenas têm uma explicação breve.



mente, para reforçar a identificação de necessidades
e formas de ajudar o seu ente querido a satisfazê-las.
Garantir a criação de laços de apoio entre familiares
que reforçam e motivam esta mudança enquanto cui-
dam dos cuidadores. 

Estes instrumentos desenvolvidos na UCV podem ser
usados de várias formas. Por um lado, podem usar-se
(com as adaptações necessárias) como instrumentos para
o planeamento, o registo e o acompanhamento tal como
foi feito na UCV. Mas também podem servir como docu-
mentos guia, para que as equipas comparem os que
usam com estes e possam complementar os aspetos que
considerem praticáveis, melhorando assim os instrumen-
tos que já são usados nos centros. 

Também os materiais do Programa, por exemplo, as
Folhas de Itinerário, podem ser um complemento aos pla-
nos de atenção individual usados nas Organizações, rea-
lizando sempre as adaptações necessárias para que re-
flitam a partilha de responsabilidade e as tarefas
necessárias para o cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidos por cada pessoa. 

Por seu lado, as peças audiovisuais podem ser usadas
para fazer sessões reflexivas com familiares (dentro de
um PAF, por exemplo) e assim favorecer uma mudança
de ponto de vista que favoreça as atuações promovidas
pela Organização (e que por vezes não são bem compre-
endidas pelos familiares). 

Os vídeos também podem ser usados em sessões de
trabalho com a equipa, pois permitem a reflexão profunda
sobre aspetos essenciais do exercício profissional: a cons-
trução social da procura, os direitos e necessidades que
lhe atribuímos, o estigma associado, as competências,
relações e éticas implicadas no desempenho profissional
quotidiano, etc. 
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estímulo cognitivo). O Plano Marco organiza a oferta
de atividades atendendo às ocupações e papéis iden-
tificados como significativos e valiosos para as pes-
soas. Isto não significa que os sujeitos não acabem
por usar todas as suas capacidades, uma vez que o
sistema de execução que se ativa no desempenho
ocupacional está composto por todas as suas capa-
cidades implicando todos os sistemas: físico-corporais
como o músculo-esquelético, neurológico, cardiopul-
monar, além de cognitivos como as imagens e a lin-
guagem simbólica, etc. Este modo de proceder ba-
seia-se nas provas cada vez mais fundamentadas de
que as atividades quotidianas também são terapêuti-
cas, além de favorecer o volitivo, a autoestima e outras
dimensões com tendência para se debilitarem nos es-
tados iniciais de deterioração cognitiva. 

O Plano de Apoio para desenvolver o próprio Plano
de Vida (PAPV) está orientado para o empoderamento
e a capacitação de cada pessoa, para o melhor des-
empenho possível em todas as suas relações, ocupa-
ções e atividades da vida diária a fim de promover a
sua dignidade e qualidade de vida. Partindo sempre
da sua história de vida (ocupacional, familiar, etc.) e
projetando os desejos da pessoa até ao seu momento
atual e ao futuro (projeto de vida). 

O Programa de Apoio ao Ambiente Familiar (PAF)
está orientado por uma parte de cada ambiente fami-
liar com uma abordagem individualizada, que permite
o acompanhamento profundo de cada núcleo familiar,
de modo a tornar os familiares e os amigos mais cons-
cientes das necessidades mencionadas da pessoa:
cuidados emocionais, direito à autonomia e impor-
tância da ocupação. Oferece também a oportunidade
de ter experiências de aprendizagem partilhadas entre
familiares de pessoas afetadas e equipas, positiva-
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Antes de terminar 

• Penso que estes temas fazem parte da minha res-
ponsabilidade enquanto membro da equipa e da
instituição? 

• Interesso-me por este tema juntamente com os
meus colegas? Proponho estes temas nas reuniões
de equipa? 

• O que posso transmitir aos restantes colegas em
relação a estes temas (atitudes, conhecimentos,
técnicas, informação, experiência, motivação, etc.)? 

• Sou capaz de aprender com outros colegas que
saibam mais sobre esta área?

Em concreto

• Promover o conhecimento e uso dos materiais do
Programa TENHO UM PLANO! 

• Avaliar e usar os vídeos do Projeto em sessões
com outros profissionais (sessões de equipa, for-
mação contínua, etc.). 

• Utilizar instrumentos para adequar a organização a
uma atenção mais integral e centrada na pessoa.
Ex.: Para a Planificação Geral do Centro (Plano
Marco UCV).

4.3.- O PROFISSIONAL NA COMUNIDADE.

A participação e integração das pessoas com de-
terioração cognitiva em estado inicial.

“A opinião de outras pessoas idosas” (Vídeo D1)

Este vídeo recolhe a opinião de pessoas idosas sobre
os problemas de memória, testemunhos de como vivem
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CUIDADOS
PSICOSSOCIAIS E
EMOCIONAIS

• Reconhecer as
necessidades
psicoafetivas como algo
essencial e inerente a
todos os utilizadores de
um recurso.

• Incluir o bem-estar
psicológico e emocional
como parte da
qualidade de vida. 

• Priorizar a sua
otimização em cada
pessoa como objetivo
profissional individual e
de equipa.

• Favorecer relações de
qualidade entre as
pessoas com problemas
de memória e os
profissionais.

• Desenvolver modos de
intervenção profissional
e instrumentos
profissionais sensíveis
ao bem-estar emocional
em todo o processo de
intervenção:
valorização,
planeamento e
acompanhamento.

• Exigir a existência de
espaços de
acompanhamento ao
profissional para nos
sensibilizarmos e
capacitarmos nos
cuidados emocionais
(supervisão de casos,
apoio emocional, etc.).

DIREITO 
À 
AUTONOMIA

• Identificar a autonomia
como direito da pessoa.

• Incluí-la como parte da
qualidade de vida.  

• Priorizar o fomento da
autonomia e a
prevenção da
heteronomia como
objetivo profissional,
individual e de equipa.

• Desenvolver modos de
intervenção profissional
e instrumentos
profissionais sensíveis à
autonomia em todo o
processo de
intervenção:
valorização,
planeamento e
acompanhamento.

• Analisar e avaliar em
equipa os riscos
(benefícios e prejuízos)
de respeitar e não
respeitar a sua
autonomia. 

• Responsabilizar-se
juntamente com o resto
da equipa para partilhar
os riscos aceitáveis.

• Exigir a existência de
espaços de reflexão
ética para nos
sensibilizarmos,
capacitarmos e
responsabilizarmos
neste âmbito.

A IMPORTÂNCIA 
DA 
OCUPAÇÃO

• Reconhecer a necessi-
dade de ocupação
como algo essencial e
inerente a todas as pes-
soas.

• Incluir a ocupação e o
sentimento de utilidade
como parte da
qualidade de vida. 

• Analisar e melhorar a
qualidade das ocupa-
ções e papéis
oferecidos a cada pes-
soa como objetivo
profissional, individual e
de equipa (oferecer pro-
postas personalizadas).  

• Desenvolver modos de
intervenção profissional
e instrumentos profissio-
nais em relação à
ocupação em todo o
processo de interven-
ção: valorização,
planeamento e acom-
panhamento.

• Exigir a existência de
oportunidades de capa-
citação no âmbito da
ocupação significativa e
terapêutica (formação
prática, troca de boas-
práticas, visitas, etc.). 

Propostas em releçao aos profissionais

https://youtu.be/kRgO4aq4-Mw


O Projeto e os seus materiais podem ser usados por
qualquer profissional sensível às necessidades psicossociais
e aos direitos das pessoas idosas que se suspeite apresen-
tarem uma certa deterioração cognitiva, embora não esteja-
mos a trabalhar num centro especializado. Podem ser usados
em qualquer recurso ou âmbito, independentemente de se
tratar ou não de um profissional qualificado na avaliação ou
tratamento deste tipo de patologias, uma vez que a sua pro-
posta de atuação é complementar às abordagens oferecidas
a partir de outros aparelhos especializados. 

Os profissionais podem dá-lo a conhecer e recomendar
o seu uso nas consultar normais de Atenção Primária,
tanto dos Serviços de Saúde como Sociais, nos movimen-
tos associativos (nas Associações de Familiares de Pes-
soas com Alzheimer e outras Demências) ou em qualquer
outro aparelho. 

Todos os ambientes e recursos nos quais costumem
participar pessoas idosas (centros sociais, cívicos, socioe-
ducativos, centros de associações de pessoas idosas...)
são cenários privilegiados onde desenvolver a Prevenção
Secundária, identificando em estados muito iniciais as pes-
soas que podem estar a manifestar uma deterioração cog-
nitiva ligeira (problemas de memória) e favorecendo um
diagnóstico atempado, assim como uma abordagem es-
pecializada, perfeitamente compatível com a participação
da pessoa nos seus cenários sociais atuais. Os recursos
comunitários podem ter um papel importante normalizador
e inclusivo para os afetados, permitindo-lhes manter as
oportunidades de relação e participação que já detêm. É
claro que tudo isto complementa as intervenções neces-
sárias dos recursos especializados.  

“A opinião pública” (Vídeo D2)

Este vídeo recolhe diversas opiniões de pessoas anó-
nimas que apresentam problemas de memória, do que
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com isso e como se pode conviver com aqueles que têm
estes problemas em recursos não especializados. O vídeo
revela como podemos abordar este assunto com pessoas
idosas em ambiente comunitário e mostra as oportunida-
des destes recursos, tanto para a deteção precoce entre
pares, como para a participação e o acompanhamento
de quem apresenta deterioração cognitiva leve. 

Algumas ideias sobre as quais refletir:

- O que lhe pareceu o vídeo? 

- Conhece muitas pessoas idosas que falem sobre o
tema desta forma tão natural? 

EM RELAÇÃO AO SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL 

- Acha que os Centros Comunitários de pessoas ido-
sas oferecem respostas às pessoas com estes pro-
blemas, como se comenta no vídeo? 

- Lembra-se de propostas de atuação ou sensibili-
zação para sugerir aos recursos comunitários? 
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https://youtu.be/kRgO4aq4-Mw
https://youtu.be/FqOxmy1i_1c


Os profissionais também podem usar os vídeos do Projeto
em qualquer atividade que favoreça a sensibilização e a
tomada de consciência de qualquer membro da comuni-
dade sobre a experiência das pessoas com problemas de
memória. Veja-se: ações de formação de qualquer orga-
nismo ou promotor (Universidades, Centros de Formação
Profissional, Centros de Ensino para Pessoas Adultas,
Universidades Populares, Escolas de Saúde, Escolas de
Pacientes, Centros de Ensino, Institutos, Colégios, etc.),
em atividades do movimento associativo, etc. 

51

Guia para Profissionais 

precisam e do seu direito à informação sobre o que lhes
acontece. 

Algumas ideias sobre as quais refletir:

�- O que pensa sobre as opiniões das pessoas na rua?

�- Acha que refletem, de certo modo, a opinião geral
sobre as pessoas com deterioração cognitiva em es-
tados iniciais? 

�- Acha que a sociedade em geral é sensível à situação
destas pessoas? 

EM RELAÇÃO AO SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL 

- Acha que temos alguma responsabilidade em tentar
melhorar o ponto de vista social para com as pes-
soas afetadas?  

- Lembra-se de propostas de atuação ou sensibili-
zação para favorecer uma melhor sensibilização so-
cial e reduzir o estigma associado à deterioração
cognitiva? 
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CUIDADOS
PSICOSSOCIAIS E
EMOCIONAIS

• Conhecer experiências
comunitárias anteriores
emocionalmente
satisfatórias e positivas
para as pessoas
participantes.

• Analisar as oportunidades
e atividades atuais em
relação à qualidade das
relações e dos cuidados
emocionais.

• Favorecer cenários de
inter-relação onde os
participantes podem
satisfazer as suas
necessidades
psicoafetivas (pessoas
idosas e outros membros
da comunidade).

• Participar e envolver-se
para que qualquer
iniciativa (encontros,
atividades, etc.) gere
experiências
emocionalmente
satisfatórias. 

DIREITO 
À 
AUTONOMIA

• Sensibilizar sobre o direito
à autonomia de todas as
pessoas (também as que
têm algum tipo de
incapacidade),
participando em fóruns,
encontros, promovendo
atividades, etc. 

• Contemplar a ideia dos
direitos humanos de todas
as pessoas como pilar
transversal de qualquer
ação na comunidade. 

A IMPORTÂNCIA 
DA 
OCUPAÇÃO

• Identificar os recursos comu-
nitários que podem ser usa-
dos como oportunidades ou
centros de interesse para as
pessoas (culturais, educati-
vos, de lazer, desportivos, se-
minários, lojas,etc.)

• Sensibilizar a comunidade so-
bre a necessidade de criar
um ambiente amigável para
todos (lojas, transportes, es-
paços público, etc.). 

• Participar em projetos con-
cretos para a melhoria do am-
biente físico e social e para a
promoção dos bons trata-
mentos. 

• Analisar e melhorar os siste-
mas de sinalização, orientação
e informação da comunidade.

• Abordar este tema em encon-
tros e reuniões com outros
agentes da comunidade para
garantir que as pessoas com
problemas de memória pos-
sam ter desempenhos mais in-
dependentes, papéis de adul-
to, orientarem-se melhor, etc. 

Proposta de aplicação nas relações 
com outros agentes da comunidade

https://youtu.be/FqOxmy1i_1c


2.- Dando a conhecer, apoiando e/ou acompanhando
uma pessoa de referência, familiar ou amigo da
pessoa afetada. 

3. Dando a conhecer e divulgando, entre outros pro-
fissionais e a sociedade em geral, esta forma de
perceber e tratar as pessoas com deterioração cog-
nitiva em estados iniciais.

4.4.- EPÍLOGO.

Uma vez que, atualmente, não existe um tratamento
que cure a demência, existe cada vez maior consenso
em pensar que a atenção às pessoas que dela sofrem
deve centrar-se mais em aliviar as consequências da do-
ença, ou seja, em promover o seu bem-estar, a sua qua-
lidade de vida e a sua dignidade. A necessidade de con-
seguir abordagens personalizadas e totais para cada
afetado é inquestionável.

Assumir o Modelo de Qualidade de Vida e da Atenção
Centrada na Pessoa na relação com quem apresenta de-
terioração cognitiva exige que os profissionais questionem
o que sabem, fazem e o que deveriam fazer. Somos con-
frontados com a necessidade de clarificar qual é a nossa
responsabilidade relativamente a estes cidadãos, para lá
do nosso campo disciplinar de conhecimento, das nossas
competências técnicas específicas. Leva-nos a procurar
o melhor modo de exercer o papel profissional por forma
a ajudar a manter a sua condição de pessoa, favorecendo
a melhoria da sua qualidade de vida e o exercício dos
seus direitos enquanto cidadão. 

Cada vez sabemos, com maior certeza, que precisa-
mos de dar resposta a duas ideias que aprendemos a
trabalhar com as pessoas que sofrem de problemas de
memória e com quem lhes é mais chegado: 
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Antes de terminar 

• Penso que trabalhar com outros agentes da co-
munidade faz parte da minha responsabilidade pro-
fissional? 

• Enquanto profissional, o que transmito à comuni-
dade para garantir que esta seja mais justa e inclu-
siva para com as pessoas com deterioração cog-
nitiva? 

Em concreto

• Dar a conhecer o Programa em fóruns ¡Tenho um
Plano! 

• Avaliar e usar vídeos do Projeto em ações de sen-
sibilização sobre a experiência e perceção social
destas pessoas com problemas de memória (em
associações de pessoas afetadas, com outras pes-
soas idosas, em centros de ensino, etc.). 

• Propor formas de trabalho a instituições que con-
trariem o estigma e a discriminação das pessoas
com leve deterioração cognitiva (seminários, par-
tilhar informação, propor atividades conjuntas...).  

En suma
O profissional, seja qual for a sua formação base

ou o seu cenário profissional e tendo realizado o tra-
balho pessoal anterior proposto no presente Guia,

poderá favorecer o uso dos materiais do
Projeto:

1.- Dando a conhecer, apoiando e/ou acompanhando
diretamente a pessoa com deterioração cognitiva
nas suas fases iniciais. 
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• que não é possível pensar que ninguém pode
viver bem, ser feliz, sem ter todas as suas ne-
cessidades abrangidas e que entre estas estão
incluídos AMAR E SER AMADO, DECIDIR E FA-
ZER.  

• que não podemos estabelecer uma relação pro-
fissional (propondo um tratamento ou terapia)
sem ouvir o que a pessoa sente e pensa da sua
situação. Certamente que a sua deterioração cog-
nitiva dificulta a sua expressão, mas não a torna
menos fiável relativamente ao que sente e pensa.

Atualmente sabemos que a ciência avança neste âm-
bito apenas quando podemos contar com as pessoas
afetadas. Uma relação e apoio profissional de qualidade
com estas pessoas está obrigatoriamente ligada a ajudá-
las, a satisfazer todas as suas necessidades e não só à
abordagem dos efeitos da patologia de que padecem. 

Esperemos que este Projeto seja um instrumento útil
para o conseguir.  
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