
 

 

 
 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Presidente do Rotary Club de Algés 
Membro Efectivo da Direcção da APOIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
É essencial valorizar a gestão dos recursos humanos das 
IPSS, que deverão estar totalmente alinhados com as 
Direcções, e que são parte fulcral para as instituições 
atingirem os objectivos a que se propõem. 
A APOIO, fundada há 32 anos pelo Núcleo Rotário de 
Desenvolvimento Comunitário, do Rotary Club de Algés, 
tem o privilégio de neste espaço de tempo, reunir uma 
equipa de profissionais absolutamente inexcedível e 
humana, que pelo seu profissionalismo e dedicação, 
guindou a nossa Instituição para a excelência da 
prestação de serviços sociais, no concelho de Oeiras e no 
País. 
A equipa foi posta à prova no estado actual de pandemia 
Covid-19, conseguiu desdobrar-se e dar a todos os 
utentes\idosos, assistência, afetos, cuidados, e satisfação 
das suas necessidades primárias. Um conjunto de seres 
humanos que jamais virou a cara às dificuldades, 
circunstância que tanto bem faz aos nossos utentes, que 
tanto prestigia a APOIO, a sua Direção e o Rotary Club de 
Algés, enquanto organização fundadora, apoio 
permanente á comunidade.  
Nunca esqueçamos o lema Rotário “Dar de Si, antes de 
pensar em Si”. 
BEM HAJA A TODOS… 
Manuel Dias Antunes 
(De acordo com a antiga ortografia) 

 

AÇÃO SOCIAL 

O nosso principal objetivo, como Terapeutas Ocupacionais passa por 
promover um envelhecimento com qualidade, sentimento de 
competência, resistência à frustração, segurança e motivação para a 
vida. Desta forma, proporcionámos várias sessões e abordagens, tais 
como treino motor, cognitivo, sensorial e social, que permite estimular 
a funcionalidade dos nossos idosos. Para tal recorremos a jogos, 
atividades de lazer, recreativas e sociais tendo por base os interesses dos 
utentes. 
É de salientar também a nossa intervenção ao nível da adaptação dos 
domicílios e/ou outros ambientes, de forma a promover a autonomia e 
melhorar o dia-a-dia de cada um. 
Por exemplo, um simples jogo de cartas, parece tão simples quando não 
temos nenhuma limitação, caso contrário uma base de suporte de cartas 
(neste caso adaptado de um objeto do nosso dia-a-dia) pode fazer toda 
a diferença e permitir ao nosso utente participar no jogo, sentindo-se 
mais confiante e satisfeito.  
 Falando também de outras atividades do quotidiano, há vários 
utensílios para facilitar a higiene, a alimentação, o vestir e a mobilidade, 
tais como barras de apoio, cadeiras de banho, talheres de cabo 
engrossado, calçadeiras de cabo longo, andarilhos, entre outros.  
Com a avaliação do Terapeuta Ocupacional acerca do utente, do 
ambiente e posterior treino na utilização dos equipamentos de apoio, é 
possível desmistificar e atenuar a dependência, aumentar a segurança e 
tranquilidade, aspetos importantes na vida do cuidador e do utente.  
Maria José Correia 
Terapeuta Ocupacional 
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Inscrições abertas. 

 

Considerando as dificuldades 
económicas que Portugal 
atravessa, as IPSS assumem um 
papel fundamental na 
sociedade de hoje, sendo 
reconhecido pelo Estado e por 
todos nós. O capital humano é 
o elemento central, formado 
pelas pessoas que integram as 
Instituições. 

CRECHE NINHO DA CEGONHA 

As atividades realizadas durante o mês de Janeiro na Creche 
Ninho da Cegonha decorreram de acordo com o planeado, á 
exceção do encerramento/confinamento a partir de 22 de 
Janeiro/21. 
Entre inúmeras atividades de exploração da terra e do gelo, 
atividades de culinária, desfiles com roupas de inverno, 
brincadeiras do desenvolvimento psicomotor, destaca-se este 
mês a comemoração do Dia de Reis, as crianças ajudaram na 
elaboração e pintaram das suas próprias coroas. 
Eduarda Correia 
Diretora Técnica 
 
 
 

FÓRUM APOIO 

 
 
 

No mês de janeiro no fórum-APOIO, 
as “Noites de Poesia” com o tema 
“Ano novo e Esperança”, foi mais um 
sucesso de audiência com presença de 
43 pessoas em videoconferência, 
superiormente dirigida pelo nosso 
anfitrião Francisco Queiroz. 
No dia, 20 de janeiro, foi apresentado 
o livro também em videoconferência  
  
 
 

 

 

 

“De quando em vez o silêncio” 
de Raúl Mendes – e –  
“Questões Poemas,  
Poemas Questões” de António 
Mendes. Irmãos e poetas, no 
mesmo livro em contra-verso, 
apresentam uma visão refletida 
da vida. O valor da venda do 
livro, reverteu na integra para a 
APOIO. 
 


