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Resumo: O autor, na sua qualidade de Presidente da Comissão de Proteção ao
Idoso, apresenta a mensagem de abertura da revista digital com as razões e os
objetivos deste projeto.
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OPENING MESSAGE OF THE DIGITAL
JOURNAL OF THE ELDERLY PROTECTION
COMMISSION
Abstract: The author, as President of the Elderly Protection Commission,
presents the opening message of the digital magazine with the reasons and
objectives of this project.
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O modo da sociedade pensar, comunicar e se
relacionar mudou radicalmente. O digital tem vido a
influenciar em grande parte essa mudança. Neste
processo, que é global, as organizações têm de
encontrar o seu próprio espaço, pelo que terão,
inevitavelmente, de encarar novos desafios e adotar
estratégias inovadoras e criativas para poderem
interagir eficazmente com os seus stakeholders.

Com o iniciar de um novo ciclo que corresponde ao início de um novo ano,
a um novo mandato dos órgãos de gestão e à inauguração das instalações da nova
sede, é com enorme alegria que apresentamos a Revista Digital da Comissão de
Proteção Idoso.
O modo da sociedade pensar, comunicar e se relacionar mudou
radicalmente. O digital tem vido a influenciar em grande parte essa mudança.
Neste processo, que é global, as organizações têm de encontrar o seu próprio
espaço, pelo que terão inevitavelmente de encarar novos desafios e adotar
estratégias inovadoras e criativas para poderem interagir eficazmente com os
seus stakeholders. Impõe-se, portanto, a necessidade de criar um canal de
comunicação oficial que tenha por objetivo ampliar o espaço de opinião sobre as
diferentes dimensões da problemática do envelhecimento partindo da perspetiva
da promoção e proteção.
A presente iniciativa pretende também, no quadro da promoção e
desenvolvimento organizacional, dar uma maior visibilidade ao projeto através
dos seus objetivos e ações, bem como das entidades envolvidas, primordialmente
no âmbito dos protocolos de cooperação institucional.
Longo e sinuoso tem sido o caminho que temos vindo a trilhar desde a
fundação, no ano de 2013, no que concerne à afirmação dos direitos e
consciencialização da importância do papel da pessoa idosa na sociedade.
Desdobramo-nos em múltiplas ações - conferências, workshops, seminários de
formação e atividades de contacto no terreno - com o objetivo de envolver a
comunidade e levar mais longe os nossos desígnios. Todavia, estamos conscientes
do trabalho a empreender e do conjunto de desafios que teremos de enfrentar no
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combate aos estereótipos associados à pessoa idosa em prol da sua qualidade de
vida e dignidade humana.
Vivemos tempos difíceis marcados por um surto pandémico difícil de
debelar e cujos efeitos se desconhece a extensão. Resta-nos a esperança de um
futuro mais promissor e a convicção de que contribuiremos para uma sociedade
mais amiga da pessoa idosa.
Exortamos à participação de todos quantos se identificam com esta nobre
causa, no sentido de contribuírem com a sua opinião, as suas propostas e as suas
reflexões para tornar este um verdadeiro projeto de comunicação ao serviço da
comunidade.
Para inaugurar este novo ciclo, convidamos para o primeiro texto da
Revista Digital da Comissão de Proteção Idoso o Dr. Jorge Adelindo de Sousa
Gonçalves, ilustre Procurador-Geral Adjunto e Coordenador do Ministério
Público na Comarca de Braga.
Em nome da Comissão de Proteção ao Idoso e em meu nome pessoal,
pretendemos com este gesto reconhecer o contributo do Dr. Jorge Adelindo de
Sousa Gonçalves que desde o início demonstrou uma especial sensibilidade para
as questões da pessoa idosa e para o nosso projeto.
Augurando um profícuo trabalho, agradeço desde já a colaboração de
todos.
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