


O ouvido, o órgão da audição e do equilíbrio,
é formado pelo ouvido externo, pelo médio e
pelo interno. O ouvido externo capta as ondas
sonoras, que o ouvido médio se encarrega de
converter em energia mecânica. O ouvido in-
terno converte a energia mecânica em impul-
sos nervosos, que em seguida são levados até
ao cérebro. O ouvido médio ajuda a manter o
equilíbrio.
A perda da audição é uma deterioração desta
função e que pode levar à surdez (perda audi-
tiva profunda). A perda da audição pode ser
causada por um problema no canal auditivo
ou no ouvido médio que obstrói a condução
do som (perda condutiva de audição) ou por
uma lesão no ouvido interno, no nervo audi-
tivo ou nas vias do nervo auditivo no cérebro
(perda neuro-sensorial da audição). A perda
auditiva sensorial pode ser hereditária, ser
provocada por ruídos muito intensos (trauma
acústico), por uma infeção viral do ouvido in-
terno, por certos medicamentos ou doenças. A
perda auditiva neural pode ser causada por tu-
mores cerebrais que também danificam os
nervos circundantes e o tronco cerebral.
O tratamento da perda auditiva depende da
causa. Por exemplo, se a presença de líquido
no ouvido médio ou de cera no canal auditivo
está a causar perda de audição condutiva, o
fluido é drenado ou então procede-se à elimi-
nação da cera. Mas quando são outros proble-
mas que levam à diminuição da audição ou
mesmo a perda da audição o tratamento será
outro conforme o caso. Nalguns casos em que
não há cura o tratamento consiste em compen-
sar a perda auditiva (na medida do possível).
A maioria das pessoas usa um dispositivo de
ajuda (aparelho auditivo).
Nos idosos é frequente a diminuição ou perda
de audição, o que muitas vezes leva ao isola-
mento social, depressão, tonturas e sensação
de desmaio ou queda (no caso das vertigens)
entre outros problemas. Portanto se notar al-
guma alteração na sua audição deve ser obser-
vado pelo/a seu/a médico/a de família para a
elaboração de um diagnóstico e possível trata-
mento.

Enfermeira ANA CARvAlhO

DIMINUIÇÃO DA ACUIDADE
AUDITIVA (AUDIÇÃO)

Perda auditiva; surdez; diminuição da au-
dição; perda auditiva condutiva. É a inca-

pacidade total ou parcial para ouvir os sons em
um ou em ambos os ouvidos.

Causas comuns:

A causa mais comum de perda auditiva tem-
porária em crianças é a otite (infeção do ou-
vido). Os fluidos podem permanecer no ou-
vido depois de uma infeção no ouvido. Os lí-
quidos podem causar sérios problemas de au-
dição nas crianças. Qualquer líquido que se
mantenha mais de 8 a 12 semanas é motivo de
preocupação.

CAUSAS PRESENTES NO NASCIMENTO:
• Anomalias congénitas que causam mu-

danças na estrutura do ouvido 
• Infeções que a mãe transmite ao bebé no

útero (como toxoplasmose, rubéola ou herpes) 
INFECÇÕES:
• Sarampo 
• Meningite 
• Papeira 
• Escarlatina 
CAUSAS TRAUMÁTICAS:
• Trauma acústico como o produzido por

explosões, fogos-de-artifício, armas de fogo,
concertos de rock e auscultadores 

• Perda auditiva relacionada com a idade 
• Barotrauma (diferenças de pressão, espe-

cialmente ao mergulhar) 
• Fratura de crânio 
• Perfuração traumática da membrana tim-

pânica 
• Trabalho diário em zonas de ruídos altos

(podem danificar as células responsáveis pela
audição) 

OUTRAS:
• Neuroma acústico 
• Acumulação de cera de ouvido no canal

auditivo 
• Corpo estranho alojado no canal auditivo 
• Doença de Ménière 
• Tímpano perfurado ou cicatrizado 
• Uso de certos medicamentos 

Cuidados em casa:

Muitas vezes, a acumulação de cera pode ser
lavada cuidadosamente com seringas de ou-
vido (disponíveis em farmácias) e água morna.
Podem ser necessários amaciadores da cera se
a cera está dura e presa no ouvido.

Tenha cuidado ao remover corpos estranhos
e, a menos que o objeto seja facilmente acessí-
vel, tente que seja o seu médico a removê-lo.
Não use instrumentos afiados para remover
corpos estranhos.

Consulte o seu médico no caso de sofrer
qualquer perda de audição.

Solicite assistência farmacêutica e médica se:
• Os problemas de audição interferem com

o seu estilo de vida 
• Os problemas de audição não desapare-

cem ou pioram 
• A audição é pior num ouvido do que no outro 
• Apresenta uma perda auditiva severa e re-

pentina ou zumbido nos ouvidos (tinido) 
• Apresenta outros sintomas, como dor de

ouvido, junto com os problemas de audição 
• Apresenta dores de cabeça, fraqueza ou

dormência em qualquer parte do corpo. 
http://www.farmaciasaude.pt/site/index.php

?option=com_content&view=article&id=45
4:perda-de-audicao&catid=53:sintomas
doenca&Itemid=281

Perda de audição



OSAD é uma das respostas sociais que a
Fundação Padre Tobias tem ao dispor

dos seus utentes. Consiste na prestação de
um conjunto de serviços que contribuem
para a manutenção dos utentes no seu meio
sociofamiliar, proporcionando-lhes os cui-
dados necessários ao seu bem-estar pessoal
e a suprimir as suas necessidades. 

Apoia pessoas idosas de ambos os sexos
e, em casos devidamente avaliados a nível
técnico, apoia pessoas com idades inferio-
res a 65 anos. 

Funciona de segunda a sexta-feira não se
realizando aos fins-de-semana e feriados.

A prestação dos serviços é efetuada atra-
vés das colaboradoras afetas a esta resposta
social que se deslocam ao domicílio dos
utentes a pares formando assim uma
equipa. Esta equipa funciona como uma
ponte entre os utentes, seus familiares e a
instituição. É feito um acompanhamento
às equipas (através da realização de visitas
domiciliárias) por uma técnica, e a equipa
técnica encontra-se disponível para aten-
dimentos e visitas domiciliárias (para além
deste acompanhamento que se realiza de
forma pontual) sempre que assim se justi-
fique ou haja necessidade. 

Para a prossecução dos seus objetivos
esta resposta tem ao dispor dos seus uten-
tes um conjunto diversificado de serviços,
tais como:

Alimentação; 
Consiste na entrega da refeição confe-

cionada na instituição de acordo com o re-
gime alimentar do utente, havendo opção
de alimentação normal, dieta para diabé-
ticos e hipertensos. Caso o utente tenha di-
ficuldades em deglutir, a sopa e prato po-
derão ser passados, indo ao encontro das
necessidades específicas de cada utente. 

Este serviço auxilia quer o utente de
forma mais direta, bem como os seus cui-
dadores/familiares que se encontrem ati-
vos profissionalmente, não tendo a dispo-
nibilidade necessária para assegurar a re-
feição diária aos seus familiares. É um ser-
viço que acaba por ir além da “simples”
prestação da refeição podendo ser enca-
rado como medida preventiva para situa-
ções de perigo para aqueles utentes que já
não têm capacidade de utilizar o fogão ou
utensílios de cozinha cortantes. 

Para os utentes que vivem sozinhos e
que usufruem apenas deste serviço, acaba
por ser uma mais-valia a ida diária da

equipa que, desta forma, pode alertar a ins-
tituição (que consequentemente contata
com a família) de alguma situação anó-
mala que possa surgir. 

higiene pessoal;
Este serviço consiste na prestação dos

cuidados básicos de higiene pessoal aos
utentes e tem três modalidades de funcio-
namento:

Higiene diária 1 vez por dia e um banho
por semana - em que a equipa realiza uma
higiene pessoal muito completa e é dado
um banho uma vez por semana. O banho
poderá ser dado ou na casa de banho ou na
cama, no caso dos utentes que se encon-
trem acamados e que não fazem levante. 

Higiene diária 2 vezes por dia e um
banho por semana – Esta modalidade é se-
melhante à descrita anteriormente, no en-
tanto, existe uma equipa da tarde que se
desloca ao domicílio no período da tarde
proporcionando assim dois momentos
diários de higiene aos utentes que neces-
sitem de um reforço deste serviço. 

Dois banhos por semana – Quando a
maior necessidade identificada pelos uten-
tes/cuidadores é a questão do banho, e não
propriamente assegurar a higiene diária, a
equipa desloca-se dois dias por semana
para prestar o serviço de banho ao utente. 

Tratamento de Roupas;
Este serviço consiste em suprir todas as

tarefas necessárias ao tratamento de rou-
pas que os nossos utentes ou familiares

não conseguem assegurar, como o lavar,
secar e engomar. 

A equipa à segunda-feira recolhe a roupa
no domicílio e entrega na lavandaria da
instituição, que por sua vez leva a cabo du-
rante a semana o seu tratamento e no final
da semana a equipa entrega no domicílio
a roupa convenientemente tratada. 

Para além destes serviços disponibiliza,
através do seu gabinete técnico, informa-
ção facilitadora do acesso a serviços da co-
munidade adequados à satisfação de outras
necessidades; Nesta resposta é ainda pos-
sível assegurar a aquisição de géneros ali-
mentícios e outros artigos como medica-
mentos. 

Os serviços prestados e as atividades de-
senvolvidas pelo Apoio Domiciliário
visam, em especial:

Contribuir para a manutenção do
utente, o maior tempo possível, no seu do-
micílio, retardando a necessidade de inter-
namento em instituição; 

Proporcionar os cuidados de higiene e
conforto pessoal necessários ao seu bem-
estar, evitando assim possíveis situações de
degradação física e psicológica;

Fornecer uma alimentação adequada às
necessidades do utente;

Manter a higiene e conservação do ves-
tuário e de roupas do seu uso doméstico;

Prestar cuidados individualizados e per-
sonalizados, ao nível da satisfação das ne-
cessidades básicas e apoio psicossocial aos
utentes, d modo a contribuir para o seu
equilíbrio e bem-estar. 



Ingredientes:
Fermento de padeiro 40 g 
Farinha de trigo 500 g 
Leite morno 100 ml 
Açúcar 100 g 
Margarina 75 g 
Canela 1 colher de café 
Erva-doce em pó 1 colher de café 
Aguardente 1/2 cálice (30 ml) 
Ovos 2 
Sal q.b. (opcional) 
Ovos cozidos 2 
Gema de ovo para pincelar q.b.

Preparação:
Misturar o fermento com 100 g de farinha e

adicionar metade do leite. Mexer até formar
uma massa que se solta da tigela e das mãos (se

necessário adicionar o leite todo).
Numa taça, colocar a restante farinha e fazer

um buraco no centro, colocar aí a massa do fer-
mento, ao redor desta pôr o açúcar, a margarina
cortada em cubinhos, a canela, a erva-doce, a
aguardente e os ovos levemente batidos com
um garfo (se colocar sal adicione-o aos ovos).
Amassar tudo muito bem até que a massa se
despegue da taça, e batê-la na mesa de trabalho
umas 15 a 20 vezes até ficar com uma consis-
tência fofa e elástica.

Passar uma taça por água a quente e limpá-
la muito bem, colocar lá dentro a massa, polvi-
lhar com farinha, tapar e colocar num local
morno (embrulhar a taça num cobertor). Dei-
xar levedar até duplicar de volume, entre uma
e duas horas.

Retirar um pouco de massa para a decoração

e dividir a restante massa em duas porções
iguais formando duas bolas como se faz com o
pão, achatar um pouco, colocar no meio um
ovo cozido, decorar com rolinhos de massa por
cima do ovo 

Levar ao forno quente a 200º C durante cerca
de 30 minutos, ao fim de dez minutos cobrir
com papel de alumínio para não queimar, a
cinco minutos do final, retirar o tabuleiro do
forno e pincelar com uma gema de ovo mistu-
rada com um pouco de leite. Levar de novo ao
forno para acabar de cozer, se necessário colo-
car de novo a folha de alumínio.

Ingredientes:
2 emb. bolacha-maria
4 gema(s) de ovo
125 g manteiga
250 g açúcar
1 caneca café 
côco ralado
bolacha-maria ralada

Preparação:
1. Bater as gemas, o açúcar e a

manteiga muito bem até a mistura
ficar cremosa. 

2. Fazer café e passar as bola-

chas, uma a uma pelo café, não
muito quente, e deixar arrefecer. 

3. Coloca-se uma primeira ca-
mada de bolachas num prato,
como por exemplo em forma de
flor, e depois barra-se com o
creme. 

4. Depois volta-se a colocar
outra camada de bolachas embebi-
das em café e depois o creme, e
assim sucessivamente. 

5. Por fim barra-se o bolo por
fora e polvilha-se com o côco ra-
lado e bolacha ralada.

BOLO DE BOLAChA 

FOLAR DA PÁSCOA



TRABALhOS 
MANUAIS 

Os trabalhos manuais são uma
constante bem como a impor-
tância da reciclagem na escolha
dos materiais. 

PINTURA DAS 
MANDALAS 
E ESTIMULAÇÃO 
COgNITIVA 

Introduzimos as mandalas
junto dos utentes alargando os
materiais a utilizar nas ativida-
des e apostamos na estimulação
cognitiva através da escrita, de
cálculos e raciocínio lógico. 

FAzER BOLAChAS 
COM CRIANÇAS

Uma das atividades realizadas
com a sala 7 do nosso Jardim de
Infância foi ligada à área da culi-
nária em que as idosas ensinaram
aos mais novos a confecionar bo-
lachas de côco. Os meninos leva-
ram para lanchar na sua sala e os
idosos lancharam no Lar.

gINÁSTICA 
NO REFEITóRIO 

Continuamos a realizar sessões
de exercício físico com a colabo-
ração da nossa voluntária Luísa
Luís que, cada vez mais, tem
mais utentes a participar. 

JOgOS DE MESA
Os jogos de mesa são uma ex-

celente estratégia para, através
de uma forma lúdica, estimular
cognitivamente os utentes. As
questões de interatividade com
os colegas são também trabalha-
das nestes momentos incenti-
vando o respeito mútuo. 

COMEMORAÇÃO 
DOS ANIVERSÁRIOS

Os aniversários são comemo-
rados e os familiares estão sem-
pre convidados a estar presentes
nesta comemoração. É um pe-
queno gesto que valoriza a sua
auto-estima. 



1 e 2 - Atuação do Rancho 
Folclórico da AREPA
Recebemos a visita do Rancho Folcló-
rico da AREPA que nos vieram cantar a
janeiras e presentear com outras atua-
ções. A todos os elementos do grupo o
nosso muito obrigado!

3, 4 e 5 - Cantar as Janeiras nos setores 
e na sala 7 do JI
Ensaiámos as janeiras e cantámos a
todos os setores, à sala 7 do nosso Jardim
de Infância e ao Conselho de Adminis-
tração. 

6 - Eleições presidenciais 
No dia de eleições presidenciais, dispo-
nibilizámo-nos para acompanhar os
utentes que quisessem exercer o seu di-
reito de voto. Foram 3 as senhoras que
quiseram ir votar tendo realizado o seu
dever cívico. 

7 e 8 - Exposição no Palácio do
Infantado – memórias de antigamente 
Um grupo de utentes foi ao Palácio do
Infantado para ver a exposição “Retratos
da Memória – Viver o tempo”. Os uten-
tes foram acompanhados por alguns dos
voluntários e apreciaram muito as foto-
grafias expostas tendo reconhecido mui-
tas pessoas das suas mocidades. É sem
dúvida uma mais valia contar com este
recurso da comunidade para proporcio-
nar saídas de cariz cultural junto dos
nossos seniores. 

9 - Tuna da SFUS
Recebemos a Tuna da SFUS – Sociedade
Filarmónica União Samorense, que nos
veio proporcionar uma animação musi-
cal através da sua atuação. Os utentes
apreciaram muito esta iniciativa pois o
reportório foi ao encontro das músicas e
cantares dos seus tempos de mocidade. 

10 e 11 - Carnaval
Os nossos idosos participaram mais uma
vez no desfile de Carnaval. Este ano
fomos a pinheirinhos e a prendas alusi-
vas à época natalícia. Foi uma manhã
muito animada em que todos deram um
pouco de si para mostrar que apesar da
idade podemos continuar com um espí-
rito jovem e brincar ao Carnaval!

12 - CASCUZ grupo de cantares 
No passado dia 26 de Fevereiro recebe-
mos com um enorme prazer o Grupo de
Cantares do C.A.S.C.U.Z. (Centro de
Apoio Sócio Cultural Unidade Zambu-
jalense). Os utentes apreciaram muito as
suas vozes e oferecemos um lanche para
finalizar a tarde festiva. 

13 e 14 - Convívio Santa Casa 
da Misericórdia de Benavente 
A convite da Santa Casa da Misericórdia
de Benavente passámos um dia nas suas
instalações. Gostámos muito do conví-
vio e fomos muito bem recebidos. 
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15 - Dia do Doente 
No dia 11 de Fevereiro assinalou-se o dia
do doente e realizámos algumas visitas a
utentes do Serviço de Apoio Domiciliá-
rio com utentes de Centro de Dia, de
forma a estreitar laços e relações entre os
utentes das diferentes respostas sociais. 

16 - Medalhas da Universidade Sénior 
A Universidade Sénior atribuiu a duas
utentes, que são também alunas da dis-
ciplina de Alfabetização, uma medalha
por serem alunas com idade superior a
80 anos. Este gesto foi muito apreciado
pelas utentes que irão guardar a medalha
como uma recordação especial desta
nova experiência. 

17 - Entrevista da repórter da Rádio Íris 
Dois utentes foram entrevistados pela
repórter da Rádio Íris sobre o ciclone
que se fez sentir em Lisboa e nesta zona
no ano de 1941 no dia 15 de Fevereiro.
Os utentes partilharam as suas memó-
rias dando assim o seu testemunho
sobre o que se passou naquela altura. 

18 - visita à exposição “Mulheres com Arte”
Para assinalar o Dia da Mulher fomos vi-
sitar a exposição “Mulheres com Arte” que
se encontra no Museu de Benavente. 

19 e 20 - Dia da Mulher
Para assinalar o Dia da Mulher a insti-
tuição ofereceu às utentes, colaboradoras
e voluntárias flores com um cartão alu-
sivo à data. As utentes do Serviço de
Apoio Domiciliário receberam uma flor
feita pelos colegas como lembrança. 

21 - Tuna da USCB
O nosso muito obrigado à Tuna da Uni-
versidade Sénior do Concelho de Bena-
vente que nos proporcionou uma tarde
muito alegre e animada. Foram várias as
músicas que cantámos juntos e ficou o
convite para futuras atuações. 

22 - venda na Banca da Nossa horta 
Iniciámos uma nova atividade em que se
vendem produtos produzidos na ativi-
dade hortícola dinamizada pelos uten-

tes. Neste dia vendemos alfaces e coen-
tros e a procura superou a oferta. Os ven-
dedores empenharam-se bastante na
venda e quer utentes, colaboradores, vo-
luntários e familiares fizeram questão de
colaborar na venda das verduras bioló-
gicas produzidas na horta do Lar. 

23 - Caminhada Azul 
Participámos na Caminhada Azul orga-
nizada pela Creche da Fundação Padre
Tobias com o objetivo de sensibilizar a
comunidade para a problemática dos
maus tratos na infância. Mostrando que
em qualquer idade temos o dever cívico
de alertar para questões sociais como
esta. 

24 - Desfile 25 de Abril 
Alguns utentes assistiram ao Desfile alu-
sivo ao 25 de Abril que se realizou nas
ruas da freguesia no dia feriado. 
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lúCIA
MARIA
14-01-1927  
89 ANOS

MARIA
JACINTA
06-01-1929  
87 ANOS

EMÍlIA
UMBElINO
04-02-1936 
79 ANOS

ElISA
FONSECA
25-02-1924 
91 ANOS

ANTóNIO
CANITA
14-01-1932  
83 ANOS

Mª DO CéU
SANTOS
29-01-1936 
80 ANOS

MARIA ROSA
gATO
20-02-1937 
78 ANOS

FERNANDA
REMéDIOS
20-02-1926 
89 ANOS

JúlIA
MATOS
09-02-1922  
93 ANOS

ARMANDO
AMARAl
24-02-1938 
77ANOS

MARIA AlICE
COSTA
22-02-1949  
66 ANOS

SIlvIA
RODRIgUES
10-02-1944 
72 ANOS

DEMICÍlIA
PEREIRA
15-01-1934  
83 ANOS

DEOlINDA
MARIA
15-01-1926 
90 ANOS

DUlCE
MATOS
28-02-1936  
79 ANOS

EFIgéNIA
AlvES
25-01-1923  
93 ANOS

Mª ANTóNIA
RIBEIRO
24-03-1934 
82 ANOS

Mª INÁCIA
PEIxE
04-03-1932 
84 ANOS

FElÍCIA
PERPéTUA
13-03-1933 
83 ANOS

Mª lEONOR
gASPAR
27-03-1926 
90 ANOS

hENRIqUE
ANTóNIO
21-03-1929 
87 ANOS

ANACARCES
PEPINO
24-03-1932 
84 ANOS

FERNANDA
SIlvA
21-03-1925 
91 ANOS

Mª EMÍlIA
PINTO
17-03-1950 
66 ANOS

ANTóNIO
FERREIRA
17-03-1932 
84 ANOS

MÁRIO
BENTO
10-03-1945 
71 ANOS

AlICE
NAvAlhO
18-04-1954 
61 ANOS

MARIA DA
lUZ NEvES
17-04-1939 
76 ANOS

Mª lUDOvINA
lOURENÇO
06-04-1946 
70 ANOS

JOAqUIM
SIMãOZINhO
19-04-1952 
63 ANOS

lAURA
OlIvEIRA
09-04-1925 
90 ANOS

MIgUEl
MIRA
28-04-1923 
92 ANOS

Mª DA lUZ
lOPES
10-04-1948 
68 ANOS

JERóNIMO
TElES
15-04-1961 
54 ANOS

JOAqUIM
PEREIRA
11-04-1928 
87 ANOS



NOME: Dulce Matos 
DATA DE NASCIMENTO: 08-03-1930
ESTADO CIvIl: Viúva 
NATURAlIDADE: São Martinho 
das Amoreiras – Odemira 
DATA DE ENTRADA 
NA INSTITUIÇãO: 12-01-2009

hISTóRIA DE vIDA:

A D. Dulce nasceu no Alentejo e chegou a
Samora Correia com mais ou menos 30 anos.
Frequentou a escola até à 3ª classe e teve sem-
pre boas notas. O que mais gostava de fazer
na escola eram redações e brincar nos inter-
valos. 

Depois da escola, foi trabalhar para o
campo a tirar ervas do trigo, aos 22 anos
casou e deixou o campo passando a trabalhar
em casa (doméstica). Do seu casamento nas-
ceu um filho (foi mãe aos 28 anos) e hoje tem
dois netos de quem gosta muito. 

Segundo ela o melhor dia da sua vida foi o
do nascimento do seu único filho. 

ExPERIêNCIA NA INSTITUIÇãO:

Entrou primeiramente em Centro de Dia
mas mais tarde ingressou em Lar, passando a
ter um acompanhamento mais permanente e
adequado às suas necessidades. 

Gosta de viver no Lar, elogia as colabora-
doras e relaciona-se bem com a maioria dos
outros utentes. Aprecia as atividades ligadas
à música e participa na ginástica que se rea-
liza na sua sala.

NOME: Maria da Conceição
Nunes dos Santos 
DATA DE NASCIMENTO: 14-02-1947
ESTADO CIvIl: Viúva 
NATURAlIDADE: Salvaterra de Magos 
DATA DE ENTRADA 
NA INSTITUIÇãO: Novembro de 2015

hISTóRIA DE vIDA:

Passou a sua infância em Salvaterra de Magos
onde fez o ensino primário e a admissão ao
Liceu. Nessa altura de manhã frequentava as
aulas e à tarde trabalhava na Creche onde lavava
os vidros, as garrafas das crianças (no tempo que
não havia biberões) e aprendeu um pouco de cos-
tura com as freiras. Aos 11 anos foi “servir”
numa casa particular em Lisboa de pessoas liga-
das ao Fado. Aos 16 anos casou e foi trabalhar
para o campo onde fez cestos de junco entre ou-
tras tarefas. Mais tarde trabalhou na manutenção
do Palácio de Samora Correia. Foi mãe aos 19
anos e aos 26 anos. Aos 23 anos emigrou para a
Alemanha e adorou esta experiência e este pe-
ríodo da sua vida. Trabalhou lá como costureira.
Regressou a Portugal aos 36 anos e continuou a

trabalhar como costureira a fazer casacos de ca-
bedal, cintos e suspensórios para criança. Mais
tarde trabalhou como chefe e um grupo de lim-
peza, depois num A.T.L. até que se reformou.   

ExPERIêNCIA NA INSTITUIÇãO:

Procurou o voluntariado porque vive só e gosta de
conviver com outras pessoas. Teve conhecimento do
grupo de voluntariado através de uma amiga que é
colaboradora na instituição. Gosta muito das ativida-
des em que tem vindo a participar e considera-se uma
pessoa disponível. Sente-se bem aqui na instituição.
Gosta muito dos utentes e sente o seu tempo bem em-
pregue ao realizar aqui voluntariado. Esta experiencia
também a faz refletir sobre a sua vida e a sua condição
física, o que lhe dá ainda mais vontade em continuar
a vir.

NOME: Halyna Pyzyak 
DATA DE NASCIMENTO: 24-01-1966
ESTADO CIvIl: Casada
NATURAlIDADE: Ucraniana
DATA DE ENTRADA 
NA INSTITUIÇãO: 09-04-2001

hISTóRIA DE vIDA

A Hakyna nasceu na Ucrânia numa cidade
não muito grande. Realizou os estudos até aos
seus 17 anos e aos 19 anos foi tirar um curso re-
lacionado com secretariado. Após concluir o
curso trabalhou nessa área. Casou com 19 anos
e tem 3 filhos. Aos 35 anos decidiu emigrar e
veio para Portugal onde já se encontrava o seu
marido. Está no país há 15 anos.  

ExPERIêNCIA NA INSTITUIÇãO

Quando entrou para a instituição ficou logo
no setor da cozinha. Nos primeiros anos traba-
lhou como ajudante de cozinha e atualmente
desempenha funções de cozinheira. Não consi-
dera ter um trabalho fácil pelo elevado número
de refeições diárias que se tem que confecionar.
Para si é um trabalho de grande responsabili-
dade. Tem a noção de que o seu trabalho tem
um papel muito importante no bem-estar quer
dos utentes quer dos colaboradores.



Apresentação do Serviço RLIS - SAAS
ARLIS (Rede Local de Intervenção Social)

é uma plataforma colaborativa local de in-
tervenção social, que deverá ser interpretada
como um instrumento privilegiado na articu-
lação entre as várias entidades multissectoriais,
representadas nas estruturas locais com res-
ponsabilidades no desenvolvimento da ação
social, de acordo com a legislação aplicável. 

A RLIS do concelho de Benavente é promovida
pela Fundação Padre Tobias em Samora Correia.

Assente numa lógica de descentralização, e
na constituição de uma sólida e coesa rede de
parceiros, este serviço dispõe de uma equipa,
multidisciplinar, constituída por 2 técnicos e
um coordenador que, semanalmente, farão de
forma descentralizada atendimento e acompa-
nhamento social. Este serviço será realizado
em todas as freguesias do concelho.

A RLIS contempla um SAAS, sendo este
um serviço de atendimento de primeira linha.

Com este serviço pretende-se promover o de-
senvolvimento de mecanismos e estratégias no
âmbito da intervenção social; assegurar o
acompanhamento social das situações de vul-
nerabilidade; garantir os recursos necessários
para fazer face às situações de crise e/ou emer-
gência social e fomentar iniciativas de experi-
mentação social que se constituam como novas
abordagens de resposta a problemas emergen-
tes identificados no território.

Objetivos:
Informar, aconselhar e encami-

nhar para respostas, serviços ou
prestações sociais adequadas a
cada situação;

Apoiar em situações de vulnera-
bilidade social;

Prevenir situações de pobreza e
de exclusão social;

Contribuir para a aquisição e ou
fortalecimento das competências
das pessoas e famílias; 

Promover a sua autonomia e
fortalecer as redes de suporte fa-
miliar e social;

Assegurar o acompanhamento so-
cial no percurso da inserção social;

Mobilizar os recursos da comuni-
dade adequados à progressiva auto-
nomia pessoal, social e profissional.

A nossa Missão:
Dinamizar uma Intervenção So -

cial para a melhoria das condições
de vida das populações.

Contactos:
968 085 950 e 968 085 399

SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social



O que é
É um valor pago mensal-

mente, destinado a proteger os
beneficiários do regime geral de
Segurança Social nas situações
de incapacidade permanente
para o trabalho.

Considera-se invalidez toda a
situação incapacitante, de causa
não profissional, que determine
incapacidade permanente para o
trabalho.

Condições de atribuição

O direito à pensão de invali-
dez é reconhecido ao beneficiá-
rio que tenha:

• Incapacidade permanente,
relativa ou absoluta, para o tra-
balho, de causa não profissional,
certificada pelo Sistema de Veri-
ficação de Incapacidades (SVI)

• Cumprido o respetivo prazo
de garantia.

Não pode acumular com:
• Prestações de doença
• Prestações de desemprego
• Rendimentos de trabalho,

no caso de pensão de invalidez
absoluta.

Como requerer
A pensão de invalidez é re-

querida através do formulário
Mod.5072-DGSS a apresentar:

• Nos serviços de atendi-
mento da Segurança Social

• Nas instituições previstas
nos instrumentos internacio-
nais aplicáveis e, na sua falta, no
Centro Nacional de Pensões, no
caso de beneficiários residentes
no estrangeiro.

Documentos a apresentar
• Fotocópia de: 
Documento de identificação

civil válido do beneficiário, de-
signadamente, Cartão de Cida-
dão ou Bilhete de Identidade,

Certidão de Registo Civil
Título de Permanência / Resi-

dência, no caso de cidadão es-
trangeiro;

Documento de identificação
fiscal do beneficiário;

Documento de identificação
válido do rogado, no caso de as-
sinatura a rogo;

Documento da instituição
bancária, comprovativo do
IBAN, onde conste o nome do
beneficiário como titular;

Documentos comprovativos
do tempo de serviço militar ob-
rigatório (Caderneta militar ou
Certidão emitida pelo Distrito
de Recrutamento e Mobilização
competente), no caso de não ter
requerido a contagem do tempo
de serviço militar.

• Informação Médica, Mod.
SVI 7-DGSS, a obter nos servi-
ços da Segurança Social

• Atestado Médico de Incapa-
cidade Multiusos (3) comprova-
tivo do grau de incapacidade
igual ou superior a 60%, caso se
encontre nesta situação e seja
portador do referido atestado,
emitido pelo competente Ser-
viço de Saúde

• Declaração da Atividade
Profissional Exercida, Mod. RP
5023-DGSS

• Declaração - Situação de In-
capacidade Provocada por Inter-
venção de Terceiros, Mod. RP
5074-DGSS, se for o caso.

(3) Documento que se destina
a usufruir dos direitos sociais
em matéria de retenção na fonte.

Para obter mais esclarecimen-
tos consultar o site ou dirigir-se
ao Serviço Local da Segurança
Social

http://www.seg-social.pt/
pensao-de-invalidez

Pensão de Invalidez



SOPA DE LETRAS SOPA DE LETRAS 

PALAVRAS CRUzADAS 
PARTINDO DA PALAVRA PáSCOA, PREENCHA 

A GRELHA COM AS PALAVRAS DA LISTA:

SOPA DE LETRAS - Quaresma


