A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) da Instituição “Casa do Povo de
Vilarandelo” encontra-se em funcionamento desde dezembro de 2009 e situa-se na Rua
das Escolas nº 15 5430 – 651 Vilarandelo, concelho de Valpaços, distrito de Vila Real.

Esta resposta social possui acordo de cooperação com o Centro Distrital de Segurança
Social de Vila Real para 48 utentes, tendo capacidade para 60 utentes.
Trata-se de uma resposta social certificada no âmbito da qualidade pela norma ISSO
9001: 2015 e pelo MAQ ISS.

A quem se destina?
Os destinatários são pessoas com 65 ou mais anos que, por razões familiares,
dependência, isolamento, solidão ou insegurança, não podem permanecer na sua
residência e/ou pessoas adultas de idade inferior a 65 anos, em situação de exceção
devidamente justificada.
Serviços prestados e Actividades Desenvolvidas
a) A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas presta os seguintes serviços,
incluídos na mensalidade:
1. Alojamento;
2. Alimentação (pequeno almoço, almoço, lanche, Jantar e Complemento de
Jantar);
3. Cuidados de higiene e conforto pessoal;
4. Cuidados de enfermagem e cuidados médicos;
5.Administração de fármacos, quando prescritos;
6. Acompanhamento a consultas médicas e exames auxiliares de diagnóstico,
bem como situações de emergência clínica;
7. Lavagem e tratamento de roupas de uso pessoal;
8. Atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais;
9. Apoio no desempenho de atividades de vida diária.
b) Realiza ainda as seguintes actividades complementares, extra mensalidade:
- Serviços de Cabeleireiro e Estética;
- Deslocações dentro e fora do concelho de Valpaços.
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Em constante evolução, a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas oferece todo um
conjunto de serviços de apoio biopsicossocial, pretendendo-se que esta resposta social
seja concebida, para os que dela fazem parte, como sendo um verdadeiro lar, no
sentido

em
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Estrutura externa:
Espaços da via pública: entrada principal do edifício, entrada de viaturas do SAD,
Colaboradores e Utentes, quando necessário, entrada para ambulâncias, entrada para
cargas e descargas de mercadorias, garagem e entrada/saída de utentes e
colaboradores para os equipamentos desportivos.
Dispõe ainda de uma área envolvente ao edifício, para o desenvolvimento de
atividades e para o lazer dos idosos. Dispõe igualmente de uma área para
estacionamento.
Estrutura Interna:
A ERPI é composta por áreas funcionais que constituem a estrutura orgânica do
edifício:

Piso 0
a) Área de acesso;
b) Área de direção e dos serviços técnicos;
c) Área das instalações para o pessoal;
d) Área de convívio e de atividades;
e) Área de refeições;
f) Área de serviços de saúde;
g) Área de quartos (10 quartos individuais em que 4 podem ser de casal e 10 quartos
duplos);

h) Área de instalações sanitárias;
i) Área de serviços de apoio (Copas, Cabeleireiro, Cozinha, Lavandaria, Rouparias,
Banho ajudado, Zona de Sujos, Dispensas, Saídas de emergência).

Piso -1
a) Área de entrada e acesso ao elevador panorâmico;
b) Área de quartos: (4 quartos duplos e 6 quartos triplos);
c) Área das instalações para o pessoal;
d) Área de instalações sanitárias;
e) Área de convívio e refeições;
f) Área de serviços de apoio (Rouparias, Banho ajudado, Zona de Sujos, Zona de
produtos de limpeza, Saídas de emergência).

Piso 1
a) Área de Convívio, Atividades de Desenvolvimento Pessoal e Reabilitação;
b) Área de instalações sanitárias;
c) Área de arquivo;
d) Arrumos;
e) Terraço.

Equipa Técnica da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
A equipa técnica é constituída por:
1 Técnica Superior de Serviço Social (Diretora Técnica)
1 Educadora Social (Chefe de Sector)
2 Enfermeiras
1 Técnica Superior de Psicologia
1 Técnica Superior de Desporto
1 Animadora Sociocultural
Horário de Atendimento
O horário de atendimento para candidaturas ou outros esclarecimentos é das 9:00h às
12:00h e das 13:30h às 17:30h.

Para efeitos de admissão, o utente deverá candidatar-se através do preenchimento de
uma Ficha de Candidatura, mediante a entrega de cópia dos seguintes documentos:
A) Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão do Utente, pessoa significativa e/ou do
representante Legal, quando necessário;
B) Cartão de Contribuinte de Utente, pessoa significativa e/ou do representante legal,
quando necessário;
C) Comprovativo de Rendimentos do Utente, pessoa significativa e/ou representante
legal e do Agregado Familiar, quando necessário.

Visitas
O horário de visitas é todos os dias das 14 horas às 18 horas.
Visitas noutro horário só devidamente autorizadas pela Diretora Técnica. Durante o
fim-de-semana deverão ser autorizadas pela Ajudante de Ação Direta de serviço.

