
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCOGNUS 

“Inclusão, Cognição, Saúde” 

Locais de atendimento 

Horário de atendimento 

Contactos 

As sessões são agendadas de acordo 

com a disponibilidade das Psicólo-

gas, da Enfermeira e dos beneficiá-

rios do projeto. 

Santa Casa da Misericórdia de  

Vila Velha de Ródão  

 

 Contacto Telefónico: 272540000 

  

 Email: scm.vvrodao@sapo.pt 

 

 Site: www.scmvvrodao.pt 

 

 Página de Facebook: pesquisar 

“INCOGNUS” 

 

 

Psicóloga Inês Martins  

 

 Contacto Telefónico: 925783236 

 

 

 

Psicóloga Patrícia Cesário  

 

 Contacto Telefónico: 962963353  

 

 

 

Enfermeira Mara Lucas 

 

 Contacto Telefónico: 926376253 

 Domicílios 

 Centros de dia 

 Juntas de Freguesia 

 Associações Locais 
Inclusão, Cognição, Saúde 

INCOGNUS 



Descrição 

O projeto INCOGNUS surgiu da par-

ceria entre a Fundação EDP e a 

Santa Casa da Misericórdia de Vila 

Velha de Ródão, no âmbito do pro-

grama EDP Solidária 2015. 

 

Tem como principal  objetivo a pro-

ximidade de técnicos especializa-

dos a pessoas que se encontrem em 

vulnerabilidade física e social, quer 

pelo distanciamento físico das locali-

dades e domicílios, quer pela presen-

ça de dificuldades de saúde e/ou 

psicossociais. 

Destinatários 

Preferencialmente pessoas com 65 

ou mais anos de idade, residentes 

no concelho de Vila Velha de Ródão. 

Calendarização 

FEVEREIRO 2016 

ATÉ À PRESENTE DATA 

Atividades 

 Intervir num dos concelhos mais 

envelhecido de Portugal 

 Identificar idosos em exclusão so-

cial e prestar o apoio necessário 

 Promover o convívio entre pesso-

as da mesma localidade 

 Fornecer apoio psicológico a pes-

soas com sintomatologia depres-

siva 

 Contribuir para melhorar a saúde 

mental e cognitiva, já que com a 

idade se verifica um aumento das 

dificuldades em termos de fun-

ções cognitivas (por exemplo, ta-

xas elevadas de demências); 

 Promover o envelhecimento ativo 

 Aumentar a autonomia e melho-

rar o funcionamento em geral 

 Promover a qualidade de vida 

 Atrasar a institucionalização 

Objetivos 

 Identificações 

 Avaliações e Reavaliações Psi-

cológicas (Permite identificar os 

domínios cognitivos afetados e 

verificar a existência de sintoma-

tologia depressiva)   

 Sessões de estimulação cogniti-

va e multissensorias (são traba-

lhados vários domínios cognitivos  

- atenção, funções executivas, 

memória, linguagem, orientação 

espaço-temporal e capacidade 

construtiva - e multissensoriais -  

visão, audição, tato, olfato, pala-

dar.  

 Apoio Psicológico 

 Prestação de cuidados de saúde 

de enfermagem 

 Realização de ações de forma-

ções para cuidadores informais 

e voluntários. 


