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Eugénio Vasconcelos agradece a colaboração. 

Ajudas Técnicas do Curral totalizam 160 mil euros 
Desde que o Banco de Ajudas Téc-
nicas foi criado pela Casa do Povo 
do Curral das Freiras, "o investi-
mento total em equipamentos é su-
perior aos 160 mil euros" permitin-
do que continue a ser "dinâmico e 
rotativo". 

Quem o diz é o presidente da co-
lectividade serrana que passa a con-
tar com novos equipamentos fruto 
de uma candidatura financiada pelo 
PRODERAM. 

Eugénio Vasconcelos agradece a 
colaboração e o "inegável apoio 
nesta missão", destacando que será 
feita uma renovação do equipa-
mento mobiliário do Centro de Dia 
e Convívio. 

Tudo para tornar o espaço ainda 
mais confortável e atractivo, subli-
nhando que neste pacote de apoio 
está contemplada a aquisição de 
uma carrinha de nove lugares que 
vem reforçar a capacidade de aten-
dimento que pretende seja "célere e 
eficaz, às múltiplas exigências e aos 
diversos desafios com os quais a 
instituição se depara nos apoios que 
no dia a dia presta à população". 

A aquisição destes equipamentos 
técnicos para o Banco de Ajudas 
Técnicas abrange todos os residen-
tes na freguesia do Curral das Frei-

  

ras que necessitem ou possam vir a 
necessitar dos mesmos. 

Uma das principais novidades é o 
elevador de transferência, ferramen-
ta essencial para elevar ou transferir 
alternadamente o utente da cama 
para a cadeira, proporcionando-lhe 
um melhor conforto e a máxima se-
gurança, bem como aliviar o desgas-
te do prestador de cuidado& 

Com o reforço de mais meios 
considera que a instituição "fortale-
ce o apoio domiciliário aos idosos e 
às pessoas dependentes, garantin-
do a sua intervenção social, numa 
altura em que os pedidos de ajudas 
técnicas continuam a aumentar si-
gnificativamente face à realidade 
pandémica que se tem vivido nos 
últimos tempos". V.H. 


