
 

 

 
 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Direção da APOIO 
Demos  sempre  tudo  como  certo 
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Inicio da Formação – 19 de Abril  
Inscrições Abertas 

A minha vida, …. a sua vida …, a vida de todo o mundo, 
virou-se do avesso. O vírus não escolheu idades, sexo, 
religião, cor ou ideologia política. 
Ao longo da nossa vida habituamo-nos a dar sempre tudo 
como certo. No entanto, a pandemia obrigou a que todos 
os nossos planos de curto e médio prazo tivessem de ser 
postos de lado ou, pelo menos, reinventados. Mas o ser 
humano tem forte capacidade de se adaptar. Novas ideias 
e práticas surgiram e muito projetos foram assim 
construídos. 
No entanto, há um aspeto que os portugueses dificilmente 
conseguem ultrapassar e adaptar-se: - a falta de abraços, 
de afetos, de carinhos, de mimos e de convívios. Neste 
momento, em que o desconfinamento já começou, um dos 
nossos maiores desejos é que a vacina seja eficaz e que 
cada um de nós tenha um comportamento responsável, 
para, assim, podermos continuar a aproveitar a vida sem 
receios.   
QUE VOLTEM OS ABRAÇOS, OS AFETOS E OS CONVIVIOS 
À VOLTA DA MESA, COM ALEGRIA E SORRISOS NO 
ROSTO. 
 

Cristina Bello  
Direção da APOIO 
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Olhei para o calendário e 
deparei-me que, faz 
precisamente um ano, algo 
entrou nas nossas vidas e ainda 
não se foi embora: o vírus 
COVID-19 e os seus 
descendentes. 
No início do ano passado todos 
pensávamos que tínhamos uma 
vida equilibrada, planificada e 
com um rumo, mas, de um 
momento para outro, o mundo 
desmoronou-se. 

AÇÃO SOCIAL 

 
A intervenção social da APOIO, em 
tempo de pandemia, é feita através 
de visitas domiciliárias diárias, nas 
quais se faz a supervisão e a 
verificação do estado físico, 
psicólogo e emocional dos nossos 
utentes, bem como a prestação dos 
serviços de alimentação, higiene 
pessoal e habitacional, e ainda os 
auxílios na toma de medicação e 
nos cuidados próprios de saúde.  
O trabalho social tem como 
objetivo acompanhar, avaliar e 
intervir com os utentes e seus 
 
 

 familiares, aconselhando-os e orientando-os, para garantir o seu 
bem-estar. 
O relacionamento de proximidade com os nossos utentes em 
contexto de confinamento, feito em articulação com o seu agregado 
familiar, promove a autonomia, a independência e a imprescindível 
interação social, estimulando e mantendo a qualidade de vida e a 
autorrealização dos idosos nos seus domicílios. 
 

Mara Ferreira  
Coordenadora do Centro de Dia 
 
 

 
 

Durante do encerramento da Creche Ninho da 
Cegonha, neste 2º confinamento, tem-se 
mantido algumas atividades à distância, para 
grande agrado das crianças e também dos pais. A 
Equipa realizou vários vídeos onde contaram 
histórias, deram aulas de movimento, e muitas 
outras atividades.  Deram ainda inúmeras 
dicas/propostas de atividades que pais e filhos 
pudessem fazer em conjunto, para depois 
enviarem fotos ou vídeos para os grupos da sua 
sala. Assim, todos tiveram a oportunidade de 
participar, visualizar e até de comentar. Tem sido 
uma forma de continuarmos juntos, mesmo 
estando à distância. 

Eduarda Correia 
Diretora Técnica 
 AGRADECIMENTOS 

 
A Apoio recebeu da Makro e da 
Academia do Sporting uma oferta 
muito generosa de vários artigos, 
entre eles livros, jogos, legos e 
muitos brinquedos para a Creche 
Ninho da Cegonha. Esta dádiva 
proveio de uma recolha solidária 
dos colaboradores da Makro e Pais 
dos alunos da Academia. 
 

 

No Quadro 11, campo 1101, coloque um "X" na segunda linha - Instituições 
Particulares de Solidariedade Social...X 

De seguida preencha o NIF da Apoio : 502 049219 e coloque outro "X"  
no quadrado "IRS". 

Se optar pelo IRS automático, terá de fazer o mesmo no campo "Consignação"  
que aparece quase no fim. 

 
 

IRS 
Solidário 

Dando sequências às apresentações literárias do Fórum-APOIO, nos 
dias, 3 e 10 de Fevereiro, foram apresentados os livros “A vida é uma 
aguarela” de poetisa Biamaria – e – “DÁ-ME UM ABRAÇO – VIVÊNCIAS 
EM PANDEMIA” de autoria de 50 autores, ambos por videoconferência. 

 

 


