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Alex Kalache é médico e gerontólogo, co-presidente da Alianza Global de Centros 
Internacionais de Lonxevidade (International Longevity Centre Global Allicance) e 
preside do Centro Internacional de Lonxevidade Brasil (ILC-BR). 

Ten un doutoramento en epidemiología da Universidade de Oxford, fundou a Unidade 
de Epidemiología do Envellecemento da Universidade de Londres e creou o primeiro 
curso de mestría en Promoción da Saúde en Europa. Kalache dirixiu o Departamento de 
Envellecemento e Curso da Vida da Organización Mundial da Saúde, onde concibiu, en
2002, o Marco Político do Envellecemento Activo e, em 2007, o Movemento Global das 
Cidades Amigables das Persoas Maiores (Age-friendly Cities).

Os dous marcos son coñecidos e aplicados en todo o mundo. A nivel mundial, máis de 
mil iniciativas xa incorporan o enfoque de "amigable das persoas maiores" ás políticas 
públicas de cidades, comunidades, estados, distritos, barrios, hospitais, unidades de 
atención primaria, entre outros. Alexandre Kalache é consultor en diferentes partes do 
mundo, traballando para gobernos de diferentes países e para organizacións
intergobernamentais. É profesor en cinco universidades no estranxeiro.



Programa 
25 de setembro 2017

Auditorio Edificio Cersia, Alcalde Raimundo López Pol s/n San Lázaro                               
Santiago de Compostela 

16.30 Recepción aos asistentes

16.45 Inauguración

D. Jesús Vázquez Almuíña, Conselleiro de Sanidade

16.55 Prólogo: Innovación en nutrición personalizada da poboación senior a través da cooperación en 

clústeres. Proxecto INCluSilver: primeira convocatoria de proxectos

Dª Ana Felgueiras. European Projects Manager Clúster Alimentario de Galicia 

17.10 Introdución á conferencia

D.. Jorge Suanzes Hernández. Subd. xeral de programas de fomento de estilos de vida saudables -

Dirección Xeral de Saúde Pública

17.15 Conferencia: Envellecemento activo e saudable no século XXI

Dr. Alexandre Kalache. Presidente do Centro Internacional de Lonxevidade-Brasil

18.30 Rolda preguntas e debate 

18.45 Conclusións e peche

D. Jesús Sueiro Justel, AGAMFEC



O Clúster Alimentario de Galicia, o Servizo Galego de Saúde Pública (SERGAS) e a

Asociación Galega da Medicina Familiar e Comunitaria organizan a conferencia

Envellecemento activo e saudable no século XXI, impartido por Alexandre Kalache, é

médico e xerontólogo, co-presidente da Alianza Global de Centros Internacionais de

Lonxevidade e preside do Centro Internacional de Lonxevidade Brasil, experto de nivel

mundial en cuestións de lonxevidade, un dos pais do concepto de envellecemento activo e

está detrás do proxecto de cidades amigables. Os seus coñecementos sobre poboación

sénior e nutrición, son chave para acadar os resultados definidos no proxecto Inclusilver que

será presentado no prólogo da conferencia.

Inscrición de balde en: Tel: 981 556 062 | Mail: info@clusaga.org | formulario online

https://goo.gl/forms/NMnrrTNbY4ubmBQf2

