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No,                                        realizar-se-á o Curso Certificado de Formação 

Profissional gratuita, de 68h, na área do Apoio Domiciliário. 

 Inscrições abertas. 

Vice-Presidente da Direção da IPSS APOIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Apoio não assegura apenas a satisfação de necessidades básicas, 
sendo, para muitos utentes, uma presença constante que ouve, 
ajuda, dá conforto, dá “família”. 
Com o esforço e dedicação dos nossos colaboradores, foi possível 
ajudar cada utente da Área Social a minimizar os efeitos do 
confinamento. A equipa de animação da Área Social foi reforçada a 
partir de setembro com uma Terapeuta Ocupacional. Já no final do 
ano foi iniciado o processo de recrutar um Psicólogo e um Animador 
Sociocultural. Estas contratações temporárias são integralmente 
financiadas pela Câmara Municipal de Oeiras. 
Quanto à Creche Ninho da Cegonha, durante o encerramento 
manteve-se o contacto com as crianças e com os seus progenitores 
e encarregados de educação. As equipas docente e de auxiliares 
foram reduzidas, recorrendo-se a lay-off sempre que tal se 
justificou. A reabertura implicou alterações de funcionamento 
significativas, em cumprimento das recomendações e orientações 
da Direção Geral de Saúde. 
Mercê do esforço e dedicação de todos os nossos colaboradores e 
dos apoios - da Segurança Social, que adaptou as suas 
comparticipações ao aumento de custos de funcionamento 
decorrente da pandemia, da Direção Geral de Saúde, que transmitiu 
as orientações e recomendações tendentes a prevenir a Covid 19, 
da Câmara Municipal de Oeiras, que esteve sempre presente e 
preocupada para que nada faltasse aos nossos utentes e ao nosso 
pessoal, e ainda de diversas entidades, como os Rotários e o Banco 
Alimentar, bem como de muitos benfeitores particulares e 
empresas - foi possível encerrar o ano de 2020 num novo normal, 
mas sem sobressaltos. 
Aos nossos colaboradores, pelo seu esforço e dedicação, e a todas 
as entidades que nos apoiaram MUITO OBRIGADO. 
António Craveiro 
  

Em 2020 a Apoio teve de se reinventar 
para responder a muitas situações 
resultantes da pandemia com a Covid-19. 
A Creche e o Centro de Dia foram 
encerrados em 16 de março. Desde então 
não foi ainda possível reabrir as atividades 
do Centro de Dia, tendo passado os seus 
utentes a ser acompanhados em suas 
casas. A atividade da Creche Ninho da 
Cegonha foi reiniciada em 25 de maio. 
Todo o processo adaptativo a estas novas 
realidades foi muito complexo. 
No que se refere à área social, deslocar os 
serviços do Centro de Dia para os 
domicílios dos utentes foi um processo 
complicado.  
 

CRECHE NINHO DA CEGONHA 

A Creche Ninho da Cegonha esteve encerrada entre 16 de março e 25 de 
maio, no âmbito das regras de confinamento determinadas pelo Governo. 
A reabertura implicou alterações significativas de funcionamento, dando 
cumprimento às instruções da Direção Geral de Saúde tendentes a 
minimizar o risco e garantir a segurança dos utentes e dos colaboradores. 
Assim, passámos a receber as nossas crianças em três locais distintos, pela 
porta principal e pelos dois recreios, de forma a distanciar os pais na hora 
de abertura; foram criados dois turnos de refeição; as mesas passaram a 
ser ocupadas apenas por apenas duas crianças.  Nos recreios, apesar de as 
crianças continuarem a ter liberdade para brincar umas com as outras, 
fizemos uma separação por idades (crianças de um ano e crianças de dois 
anos). Em cada sala, as atividades pedagógicas continuaram a decorrer 
normalmente. 
O período de adaptação das novas crianças à Creche teve de ser feito sem 
a presença dos pais. Foi um pouco mais demorado, mas correu muito bem.  
Mesmo com os inúmeros cuidados que foi necessário acrescer aos que já 
tínhamos, foi possível, com a colaboração/compreensão dos pais, 
assegurar as rotinas para que a nossa Creche funcionasse de forma normal.  
As crianças da Creche Ninho da Cegonha continuaram a experienciar 
ativamente inúmeras atividades de acordo com as suas competências e 
desenvolvimento.  Perderam-se as importantes saídas ao exterior e os 
passeios, mas continuaram-se as aulas de movimento, atividades de 
culinária, exploração de materiais, manipulação de jogos ou objetos, etc. 
Assim, todas tiveram a oportunidade de vivenciar, de forma ativa, 
situações/atividades que contribuíram para o seu desenvolvimento 
harmonioso a todos os níveis. 
Eduarda Correia 
 
 

AÇÃO SOCIAL  

 
2020 foi um ano que começou com alguma incerteza 
devido ao aparecimento do vírus Covid-19. No 
decorrer do 1.º trimestre a situação agravou-se 
levando ao encerramento do Centro de Dia e por 
conseguinte ao confinamento dos idosos nos seus 
domicílios.  
A APOIO perante esta nova realidade não deixou de 
intervir junto dos seus idosos e manteve os serviços, 
adaptando-os à nova realidade: a alimentação 
passou a ser levada aos domicílios, algumas casas de 
banho dos utentes foram adaptadas para se 
conseguir continuar a fazer as higienes pessoais dos 
que já tinham esse serviço em contexto de Centro de 
Dia. 
 A Equipa Técnica constituída por 3 Assistentes 
Sociais e 1 Terapeuta Ocupacional foi reforçada com 
a entrada de mais uma Terapeuta Ocupacional 
(projeto financiado pela Câmara Municipal de 
Oeiras) permitindo aumentar a frequência, a 
qualidade das intervenções e o número de utentes 
visitados nos seus domicílios. Foram desenvolvidas 
atividades lúdico-recreativas diversificadas que 
antes eram realizadas em contexto de Centro de dia.  
A participação da Equipa de Ajudantes de Ação 
Direta permitiu continuar a prestar, neste novo 
contexto, todos os serviços anteriormente 
assegurados para a satisfação de necessidades tais 
como o apoio na medicação e nas compras, o 
acompanhamento a consultas médicas, etc., 
minimizando-se assim o impacto do confinamento 
no seu dia-a-dia. 
Dulce Pereira 

FÓRUM APOIO 

  

O Fórum Apoio manteve, até março, sua atividade de forma normal e 
presencial. Com o início do confinamento as atividades não pararam, mas 
redefiniu-se a forma de acontecer. As NOITES de POESIA e o CLUBE DE 
LEITURA, passaram a ter a atividade em videoconferência. 
Os eventos de Poesia atingiram uma dimensão pluricontinental, juntando 
a comunidade lusófona de Portugal, do Brasil, de Cabo Verde, de Angola 
e de Moçambique. Literalmente, a língua Portuguesa sem fronteiras. 
A nossa preocupação, foi sempre estar presente juntos dos nosso 
associados e utentes, levando-lhes partilha de cultura, companheirismo 
no distanciamento e amizade nos afetos virtuais. 
Estivemos sempre presentes… em segurança… combatendo a solidão e o 
distanciamento… 
 
 

 


