Banco de Equipamentos
e Tecnologias de Apoio

População Alvo
Pessoas com incapacidade temporária
ou permanente

BETA

Área de Influência
Concelho de Oeiras

Local de Funcionamento
Na CERCIOEIRAS, sito na Rua 7 de Junho, n.º57, 2730-174 Barcarena

Loja
Rua Instituto Conde Agrolongo, nº 45C
2770-082 Paço de Arcos

Horário de Funcionamento
De 2ª a 6ª feira, das 9:30H às 17:30H,
exceto feriados e mês de Agosto

Apoio da Câmara Municipal de Oeiras

CERCIOEIRAS
Rua 7 de Junho, n.º57
2730-174 Barcarena

Impresso com o apoio:

Tel: 214 239 680
Fax: 214 239 689
E-Mail: geral@cercioeiras.pt

Viver com Qualidade e Segurança

Banco de Equipamentos e Tecnologias
de Apoio — BETA
O BETA da CERCIOEIRAS é um serviço que consiste
no aluguer, a preços sociais, de produtos de apoio
a pessoas com incapacidade temporária ou permanente, facilitando a satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária de
forma o mais autónoma possível e em segurança.

Temos ao dispor os seguintes produtos
de apoio:

Serviços Prestados
Aluguer de produtos de apoio a preços sociais
Possibilidade de compra dos produtos alugados,
quando o seu aluguer for de longa duração (+ de
1 ano)
Transporte e montagem dos produtos de apoio
no domicílio
Assistência técnica



Camas articuladas manuais e elétricas

Como contatar o serviço:



Colchões anti escaras



Canadianas

O candidato deverá marcar uma reunião com o
responsável do serviço.



Andarilhos



Cadeiras de rodas



Outros

Objetivos do BETA
Objetivo Geral

Promover a igualdade de oportunidades minimizando os fatores geradores de exclusão
através do aluguer de produtos de apoio, a
preço social.
Objetivos específicos:


Minorar dificuldades de mobilidade



Promover a melhoria e segurança na
prestação de cuidados por terceiros



Contribuir para uma melhor integração
das pessoas com incapacidade temporária
ou permanente, nas diversas áreas da
sociedade



Aumentar a autonomia e segurança na
realização das atividades da vida diária

Contactos: 214 239 680
fatima.vieira@cercioeiras.pt

Viver com Qualidade e
Segurança

 Minorar

as dificuldades económicas dos
cidadãos em situação de dependência e
suas famílias

