
Boletim Informativo de Candidatura

Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas

Processo de Inscrição | Candidatura

No que respeita ao Candidato:

Bilhete de Identidade (BI)/Cartão do Cidadão;
Cartão de Contribuinte, se não tiver CC;
Cartão de Beneficiário/Pensionista da
Segurança Social, se não tiver CC, ou de outro
subsistema;
Cartão do SNS ou de outro subsistema;
Declaração médica, comprovativa da situação de
saúde/clínica;
Guia de Tratamento atualizada, se necessário;
Comprovativos de todos os rendimentos, quer
portugueses quer estrangeiros, como por
exemplo:  Vale da Reforma e IRS;

No que respeita ao Responsável do Candidato:

Bilhete de Identidade (BI)/Cartão do Cidadão;
Cartão de Contribuinte, se não tiver CC.

Documentação Necessária:

Nota: A candidatura/inscrição só será válida,
mediante a apresentação da documentação
supracitada.

Horário de Atendimento: 
Todos os dias úteis, das 10:00 às 12:00 e das 14:30
às 16:30.

FVM | Contatos

Rua João Tiago Coelho, 36 7830-257 Pias

Telefone: 284 858 510
Telemóvel: 968 539 144
Fax: 284 858 052
 
Site: www.fvmpias.pt
Email: senior@fvmpias.pt
 
 



FVM

A Fundação Viscondes de Messangil é uma IPSS,
Instituição Particular de Solidariedade Social, sem
fins lucrativos, sediada na Rua João Tiago Coelho,
número trinta e seis, em Pias. Dispõe atualmente,
na Área Infantil, da Resposta Social Creche e, na
Área Sénior, das Respostas Sociais ERPI (Lar
Feminino e Lar São José) e SAD.
 
Para a satisfação das necessidades de
funcionamento, a FVM conta com o quadro pessoal
de cerca de 70 trabalhadores, que desempenham
as suas tarefas nos diversos setores, distribuídos
pelas diferentes Respostas Sociais de forma a
prestar os melhores cuidados e atenção aos utentes
da instituição. Sendo que, a ERPI tem capacidade
para 104 utentes, a Creche para 30 e o SAD para
60.  

Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
é um estabelecimento que visa o alojamento
coletivo, de utilização temporária ou permanente,
para pessoas idosas em que sejam desenvolvidas
atividades de apoio social e prestados cuidados de
enfermagem.

Serviços prestados em ERPI:

Apresentação da Instituição

Alojamento;
Alimentação;
Cuidados de Higiene e Imagem Pessoal;
Tratamento de Roupa;
Cuidados Primários de Saúde;
Administração Medicamentosa;
Apoio Psicossocial;
Atividades Socioculturais.

Comparticipações Familiares

Serviços/Atividades não incluídos  na
mensalidade:

Tratamento de Fisioterapia;
Aquisição de medicamentos e respetivos blisters;
Aquisição de produtos de apoio à realização dos
cuidados primários de saúde;
Aquisição de produtos de incontinência (ex:
pensos, fraldas, resguardos, entre outros);
Aquisição de bens específicos de consumo
pessoal.

Vagas comparticipadas pelo Acordo de Cooperação
da Segurança Social - Acordo:

Condição: Percentagem:*

Utentes que não apresentem
défices na execução das
atividades básicas da vida
diária, ou que não necessitem
de cuidados específicos com
carácter permanente.

80%

Utentes que apresentem
défices na execução das
atividades básicas da vida
diária, ou que necessitem de
cuidados específicos com
carácter permanente.

85%

*do rendimento per capita mensal do agregado familiar.

Vagas não comparticipadas pelo Acordo de
Cooperação da Segurança Social - Extra-Acordo:

935€

Critérios de Admissão:

Candidatos economicamente mais desfavorecidos;
Livre manifestação dos candidatos em relação à
sua admissão;
Candidatos naturais e/ou residentes em Pias;
Ausência e/ou indisponibilidade da família;
Antigos/atuais utentes de SAD;
Antigos/atuais colaboradores da FVM;
Candidatos em situação de risco e/ou isolamento
social;
Grau de dependência;
Situação sinalizada pela Segurança Social;
Condição Habitacional.
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