WORKSHOP
Alterações do Humor e do Comportamento nas
Demências
Os desafios que se colocam aos profissionais que prestam cuidados a Pessoas com Demência em contexto
institucional, nos cuidados de saúde primários e hospitalares são cada vez mais relevantes e exigem
conhecimentos e competências específicas. A qualificação dos recursos humanos que trabalham naqueles
contextos é fundamental para garantir uma prestação de cuidados de qualidade às Pessoas com Demência.
OBJETIVOS
Identificar as alterações do humor e do comportamento nas Demências, conhecer as modalidades de
intervenção neste domínio e adquirir estratégias para cuidar melhor de Pessoas com Demência nos referidos
contextos profissionais.
PROGRAMA







Tipos de alterações nas Demências
Alterações do humor e do comportamento
Consequências
Intervenção farmacológica
Intervenções não farmacológicas
Estratégias

DINAMIZADORA
Catarina Alvarez | Licenciada em Psicologia e Mestre em Neuropsicologia Aplicada ao Idoso pela Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Antes
de se dedicar à Psicologia, desenvolveu a sua atividade profissional na área jurídica e no setor empresarial, no
âmbito de coordenação de projetos. É membro efetivo da Ordem dos Psicólogos, com especialidade geral em
Psicologia Clínica e da Saúde e especialidade avançada em Psicogerontologia. Desempenha funções de
coordenadora de projetos na associação Alzheimer Portugal desde Outubro de 2012. No exercício destas
funções, tem participado, na qualidade de palestrante e formadora, em simpósios, conferências e eventos de
formação e sensibilização sobre os temas do Envelhecimento e das Demências.
Atualmente, também presta serviços de Psicologia numa estrutura residencial para pessoas idosas, em Lisboa.
LOCAL
Núcleo Distrital de Évora da EAPN Portugal
DATA
23 de maio de 2019
DURAÇÃO | HORÁRIO
3h | 10:00h – 13:00h

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome _____________________________________________________________________________________
Entidade ___________________________________________________________________________________
Cargo/Função ______________________________________________________________________________
Telefone _____________________________ Email ________________________________________________
Associado EAPN Portugal (X): Sim________ / Não _______
Forma de Pagamento (X):

Numerário ______ / Transferência Bancária _______

Emissão do Recibo
Em nome próprio 

Contribuinte n.º ________________ Email envio recibo: ____________________________

Em nome da entidade 

Contribuinte n.º ________________ Email envio recibo: ____________________________

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Associados da EAPN Portugal: 7,5€
Não Associados da EAPN Portugal: 15€
(Nota: inscrições limitadas a 25 participantes)

Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária ou numerário.

Enviar a Ficha de Inscrição até ao dia 17 de maio para:
EAPN Portugal/Núcleo Distrital da Évora
Urbanização Vila Lusitano, Rua Frei José Maria, n.º 25 | 7000-244 Évora
266731141 | evora@eapn.pt

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
Os dados pessoais recolhidos neste formulário serão alvo de tratamento única e exclusivamente no âmbito
deste Workshop e apenas no caso de a inscrição ser aceite e confirmada.
Li e aceito a Declaração de Privacidade (no verso)

Assinatura ______________________________________________________________Data: ____/__/__

Declaração Específica de Privacidade - Inscrição em Eventos
Respeitamos a sua privacidade. Temos salvaguardas rigorosas que impedem qualquer pessoa de aceder aos seus dados
pessoais. Não divulgamos dados pessoais a terceiros.
A Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, Associação, pessoa coletiva com o número 502 866 896, com sede na Rua de Costa
Cabral, nº 2368, 4200-218 Porto, Portugal, (EAPN Portugal) está empenhada em manter a privacidade dos dados. A proteção
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais tem por base o Regulamento (CE) n.º 45/2001 do
Conselho e do Parlamento Europeu.
Os nossos formulários de inscrição para eventos são coligidos e distribuídos pelos vários Departamentos da EAPN Portugal,
Observatórios da Pobreza (Lisboa e Nacional) e Núcleos Distritais.
Que dados recolhemos?
Só recolhemos os dados pessoais necessários para inscrição nos nossos eventos, ou seja, nome (completo), instituição, cargo,
endereço de correio eletrónico e telefone.
Quem tem acesso aos seus dados pessoais?
Apenas um número limitado de colaboradores dos Núcleos Distritais e Sede têm acesso aos seus dados pessoais. Estes
colaboradores trabalham nas áreas da Formação, Informação e Apoio Técnico. Não divulgamos dados pessoais a terceiros.
De que modo são conservados os dados?
Os seus dados pessoais são armazenados no nosso sistema informático (Sede e Núcleos). As regras em matéria de
confidencialidade e proteção de dados pessoais são respeitadas durante o tratamento, em conformidade com o Regulamento
(CE) n.º 45/2001.
Durante quanto tempo são conservados os seus dados pessoais?
Após o fim do evento, os seus dados pessoais serão conservados nas nossas bases de dados durante um período 12 meses.
Terminado este prazo, todos os dados que possam permitir identificá-lo serão suprimidos, sendo apenas mantidos os dados
úteis para fins estatísticos.
Responsável pelo tratamento dos dados
Caso tenha dúvidas ou pedidos a fazer relativamente às informações prestadas ao inscrever-se num evento, ou apresentar
uma queixa relativa à recolha e utilização dos seus dados pessoais, poderá contactar o responsável pelo tratamento através
de e-mail ou via CTT:
EAPN Portugal
Rua de Costa Cabral, 2368
4200-218 Porto
E-mail: protecaodedados@eapn.pt
Recurso
As queixas, em caso de litígio com o responsável pelo tratamento dos dados, podem ser dirigidas à Comissão Nacional de
Proteção de Dados.

