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REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA
SOBRE APOIO POR PARES
COM BASE DIGITAL

UM CONJUNTO DE
FERRAMENTAS PARA
OS FACILITADORES

9 práticas promissoras e 19 referências
revistas com a cooperação de especialistas
PRINCIPAIS DESTAQUES
•
•
•
•
•

Impacto positivo dos grupos de suporte no bem-estar dos cuidadores informais;
Potencialidades das TIC para ultrapassar questões de acessibilidade;
Não assumir as competências digitais como garantidas!
Adaptar à situação dos cuidadores!
A experiência e as competências interpessoais são altamente valorizadas no que
diz respeito à facilitação destes grupos;
• Existência de políticas também é fundamental.
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UM MODELO INOVADOR DE
GRUPOS DE SUPORTE PARA
CUIDADORES INFORMAIS DE
PESSOAS COM DEMÊNCIA
FACILITADO À DISTÂNCIA
(ONLINE)

O MODELO
ONLINE

ESTRUTURA DO GRUPO

CO-FACILITAÇÃO

GRUPO ALVO

Síncrono
(sistema de
teleconferência)
+
Assíncrono (fórum)

Dois facilitadores: um ex- • Cuidadores
cuidador ou um cuidador
informais
«sénior» e um profissional • Ter mais de 18 anos
(psicólogo, educador,
• Cuidar de uma
assistente social...).
pessoa com
demência há pelo
menos 6 meses
• Acesso a
PREPARAÇÃO
PLANIFICAÇÃO
dispositivos TIC
• Aceitar e consentir
Uma chamada preparatória • Sessões de 60-90
em participar no
com cada participante
minutos
grupo
permite:
• 9 reuniões co-

• Conhecimento mútuo
num contexto
protegido
• Experimentar as
funcionalidades das TIC

facilitadas para iniciar
um grupo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS: uma ferramenta para identificar, valorizar e
capacitar os cuidadores e profissionais:

• Competências sociais transversais
• Competências TIC
• Competências específicas relacionadas com a demência e serviços de apoio

FERRAMENTA DE AUTOAVALIAÇÃO ONLINE

Permite que os facilitadores avaliem facilmente os seus pontos fortes e fracos

FORMAÇÃO MISTA

22 horas no total (12 presencial + 10 online)

• E-Learning
• Sessões presenciais
• Estudos de caso e testes
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RESULTADOS DO
TESTE-PILOTO

“Conteúdo realista
e exemplos práticos
bem escolhidos.”
FORMAR OS FACILITADORES

2017-1-IT02-KA204-036545

• 4 cursos piloto (teste)
• 36 facilitadores certificados
• Muito boa avaliação (geral)
Suscitou interesse em muitos
profissionais (70 inscritos
no curso mas nem todos
conseguiram participar) - 1227
visitas ao curso aberto de
e-learning

Co-funded by the
Erasmus+ programme of
the European Union
O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo, que reflete apenas
a visão dos autores, e a Comissão não pode ser responsável por qualquer uso que seja feito da informação nela contida.

*Dados dos questionários
preenchidos por 14 participantes.

“Ansiava por este
encontro todas as
semanas e depois disso,
senti-me sempre mais
enérgico, com uma menor
sobrecarga emocional”
TESTE-PILOTO DA
INTERVENÇÃO EM ITÁLIA,
PORTUGAL, ROMÉNIA
90 inscritos
35 participantes efetivos
7 grupos
• 100% dos participantes que
preencheram o questionário de
satisfação estavam satisfeitos
com a sua experiência no grupo
de suporte.
• 93% consideram que o grupo os
ajudou a compreender a relação
entre o stress, o ato de cuidar
e a sua própria saúde e bemestar*
Todos os produtos e resultados do projeto
estão disponíveis no website do Care4Dem
https://eurocarers.org/care4dem
Contact:
Joana Portugal | Aproximar
(contacto@aproximar.pt)
Maria João Azevedo | Cas050+, Associação
(cas050mais@gmail.com)

