
SOMOS AMITEI NO DOMICÍLIO 

a) Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de 

Contribuinte; 

b) Cartão de Beneficiário da Segurança Social;  

c) Cartão de Saúde (SNS); 

d) Relatório clínico; 

e) Última declaração de IRS e respetiva nota de liquidação; 

f) Declaração anual de pensões; 

Nota: Para adesão ao serviço de  teleassistência deverão 

ainda ser entregues: 

- Comprovativos da despesa da luz, água, gás e telefone 

relativos aos 3 meses anteriores à data de admissão; 

- Declaração da Farmácia com a indicação da despesa men-

sal na aquisição de medicação. 

 

CONTACTOS 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Morada: Rua Joaquim Soares Cêa Simões, n.º 43, 

Marrazes 

2415- 508 Leiria 

Telefone: 244 004 005 

Email: geral@amitei.pt 

Site: www.amitei.pt 

De Segunda-feira a Sexta-feira 

        Das 9h00 às 17h00 

A AMITEI é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social, Pessoa Coletiva n.º 500 990 972, registada na 

Direção Geral de Segurança Social, sob a inscrição n.º 

51/90, a Fls. 129 do Livro nº. 4, das Associações de 

Solidariedade Social, em 2004.09.07 
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Satisfazer as necessidades do utente 24h/dia; 

Monitorizar e acompanhar o estado de saúde do utente; 

Evitar o isolamento social; 

      Retardar/ impedir a Institucionalização; 

      Apoio psicossocial; 

      Reabilitação e manutenção psicomotora do utente;  

Promover e prevenir o declínio cognitivo; 

Melhorar competências cognitivas, sociais e expressivas. 

Bairro em Casa – Visitadores ao Domicílio 

 Visitas domiciliárias realizadas por voluntários, colaboradores e técnicos da Instituição que auxiliam os 
utentes nas suas necessidades e Atividades da Vida Diária designadamente pagamento de serviços, apoio psicos-
social, transporte a consultas médicas, passeios ao ar livre, convívio e outros...   

     Saúde em Casa 

 Formação e acompanhamento à família e ao utente por técnicos altamente qualificados. Monitorização do 

estado de saúde e reabilitação física com acesso a banco de ajudas técnicas. Poder-se-á requisitar ainda o serviço de  

gestão da medicação.   

A nossa equipa multidisciplinar desenvolve um diagnóstico e um 

plano de intervenção individual e personalizado, de modo a 

fornecer um acompanhamento especializado a cada utente. 

 Mostro Aquilo Que Sou (Capaz)! 

 Atividades de animação sociocultural ao domicílio e/ou no exterior através de dinâmicas, jogo, música, 

coaching, estimulação cognitiva e trabalhos manuais.   

  Cuida de Mim a Toda a Hora 

  Satisfação das necessidades básicas dos utentes: alimentação, higiene pessoal, cuidados de imagem, higiene 

habitacional e tratamento de roupas. Em caso de emergência é prestada assistência ao domicílio durante 24 horas 

através da teleassistência.   


