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Fundação AFID cria Unidade de Neuro-estimulação  

A Fundação AFID Diferença foi uma das instituições vencedoras do prémio BPI Sénior com o projecto da criação de uma 

unidade de Neuro-estimulação (UNE) para pessoas idosas com demência. 

O espaço vai funcionar na Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) do edifício Geração, em Alfragide, e estará aberto ao ex-
terior, acompanhando os utentes e as suas famílias, através de respostas de acolhimento durante o dia, de consultas e tera-
pias especializadas. 

O projecto da Fundação AFID foi um dos 27 premiados entre os mais de 400 que este ano apresentaram candidaturas. A en-
trega da 5.ª edição dos Prémios BPI Seniores decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. 

O funcionamento desta Unidade de Neuro-estimulação (UNE), integrada na ERPI, destina-se à população idosa com demên-
cia, da área metropolitana de Lisboa. Pessoas com demência clinicamente diagnosticada que necessitam de apoio especiali-
zado, durante o dia e em horário alargado para apoio às famílias.  

O objectivo da integração na ERPI é potenciar o trabalho que aqui já é realizado com as pessoas com demências. Será um 
espaço especializado de acompanhamento clínico, terapêutico e de apoio a pessoas com demência e  às famílias e cuidado-
res, alargando as respostas na comunidade. Consistirá numa Unidade que faz a ponte entre a área social e a saúde: através 
de equipa multidisciplinar coordenada por um neurologista.  

As famílias serão contempladas no projecto com a possibilidade de participação em acções de formação  e sessões de acom-
panhamento individuais. 

A Fundação AFID prevê a inauguração da Unidade de Neuro estimulação durante o mês de Dezembro. Em breve será dispo-
nibilizada mais informações acerca do projecto e dos serviços que serão disponibilizados. 

 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas  - AFID Geração, Praça de São José, Amadora  - 210 962 170  
Serviço de Apoio Domiciliário—Centro Social de Reabilitação do Zambujal - Rua  Quinta do Paraíso, Alto Moinho - 214 724 040 

Siga-nos online 

 

https://www.youtube.com/channel/UCB-KSd-Tzzu2f5hNUENFK1A
https://www.facebook.com/fundacaoafid/
https://www.afid.pt/
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EM REVISTA 

Este mês, os passeios da ERPI levaram os nossos clientes até Sintra. Passear ao ar puro da serra e comer uma pastelaria regional. Haverá 

algo melhor?  Uma das opções mais conhecidas pelos turistas são os travesseiros de Sintra. Então como bons turistas fomos até à famosa 

fábrica de travesseiros A Piriquita. O facto de serem fabricados ali e virem para a mesa ainda quentinhos faz toda a diferença. O doce é 

feito de massa folhada com um recheio de creme de amêndoas, mas o sabor não vale a pena descrever, é mesmo preciso provar.   

Aniversários 

Esmeralda Lopes - 7 

“Estou há nove meses na AFID Geração e estou 

muito satisfeita. Gosto muito das actividade e 

participo em todas as que posso. Agradeço à 

Animadora Sociocultural e à Terapeuta Ocupaci-

onal que são muito activas e 

fazem actividades originais.”    

 

Luísa Oliveira, Cliente de ERPI 
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Siga-nos online 

 

Manuela Antunes  - 18 

Graciete Rosa - dia 20 

Testemunho 

Carmelinda  

Parente - dia 22 

AGENDA* | Outubro 

2 I  Gala do Idoso I ERPI 

12| Oceanário I Lisboa  

13 I Ida ao Café  

19 | Oceanário I Lisboa  

20 I Ida ao café  

26| Quinta do Conventinho I  Loures 

*Programa sujeito a alterações 

Inserido numa acção de Responsabilidade Social por parte da EY intitulada de "Building a 

Better Working World", alguns dos novos elementos da empresa estiveram na Fundação 

AFID a realizar actividades com os nossos clientes. Esta acção terminou no dia 12 de Setem-

bro com as clientes Ana Maria Reis, Júlia Amaral e Maria Luísa Oliveira tiveram a oportunida-

de de actuar no palco da sala de espectáculos da Fundação Oriente. A fundação AFID foi uma 

das quatro instituições convidadas para participar neste projecto importante para a inclusão. 

 

Fernanda Reis -  dia  5 

https://www.youtube.com/channel/UCB-KSd-Tzzu2f5hNUENFK1A
https://www.facebook.com/fundacaoafid/
https://www.afid.pt/

