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Como fazer um Testamento Vital e para que serve?  

Sob o lema “Decida o que é essencial antes 

que alguém decida por si” surgiu o Testamen-

to Vital que é uma Directiva Antecipada de 

Vontade (DAV) do cidadão expressa num do-

cumento oficial em que este manifesta a sua 

opinião sobre os cuidados de saúde que pre-

tende ou não receber caso não possa expres-

sá-la. Este documento permite também a 

nomeação de um procurador de cuidados de 

saúde. De referir que o testamento vital pode 

ser alterado ou revogado pelo cidadão a qual-

quer momento. 

Neste momento uma DAV pode ser feita por qualquer cidadão, maior de idade, nacional ou estrangeiro desde que residente em Portugal 

e que não se encontre interdito ou inabilitado por anomalia psíquica.  

Para tal deve aceder ao Portal da Saúde (em https://servicos.min-saude.pt/) e descarregar o formulário com o modelo de DAV, preen-

cher e entregar no agrupamento de centros de saúde ou na unidade local de saúde da área de residência. Esta entrega deve ser presen-

cial (ou por correio registado com aviso de recepção) para que no momento da entrega seja assinado na presença de um funcionário do 

Registo Nacional de Testamento Vital (RENTEV) ou em alternativa o modelo pode ter a assinatura reconhecida por um Notário.  

Para que a informação  esteja acessível aos profissionais de saúde de qualquer unidade hospitalar será necessário que o testamento vital 

seja registado no RENTEV. O cidadão poderá também dispor de uma cópia do seu testamento para qualquer eventualidade. Ressalva -se 

que é desejável que o médico assistente tenha conhecimento do testamento vital, ainda que não seja obrigatório .  

Neste documento o cidadão pode escolher não ser submetido a reanimação cardio-respiratória, não ser submetido a meios invasivos de 

suporte artificial de funções vitais ou a medidas de alimentação e hidratação artificiais que apenas visem retardar o processo natural de 

morte. É ainda possível decidir não ser submetido a tratamentos que se encontrem em fase experimental, pedir assistência religiosa 

quando se interrompam os meios artificiais de vida ou solicitar a presença de determinada pessoa que deve ser especificada pelo pró-

prio.  

É ainda possível nomear um procurador de cuidados de saúde (PCS), que é a pessoa chamada a decidir em nome do cidadão, sempre que 

este não o poder fazer. De referir que prevalece sempre o que está expresso pelo próprio no testamento vital. Existe assim um prazo de 

validade de 5 anos, sendo que o cidadão poderá escolher findo este prazo de pretende ou não manter as suas vontades anteriormente 

expressas.  

Em suma o testamento vital trata-se de um direito de qualquer cidadão em manifestar a sua vontade em questões de saúde, garantindo 

autonomia e protecção ao cidadão.  

 Para mais informações consulta o site https://servicos.min-saude.pt/ 

Teresa Reis 
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Para dar oportunidade aos nosso clien-

tes de realizarem uma ocupação que 

fazia parte do seu quotidiano estes 

puderam pôr a mão na massa e prepa-

rar uns biscoitos. Foi um momento 

prazeroso de convívio e de relembrar 

velhos tempos. 

Como forma de nos despedirmos do verão os clientes tiveram a 

oportunidade de fazer um piquenique no parque do alvito em 

Monsanto. Foi um almoço diferente, em contacto com a nature-

za, com momentos de convívio, partilha e entretenimento.  

Na ERPI festejámos o dia internacional 

do Idosos com pompa e circunstância 

como eles merecem.  A festa contou 

com a presença do grupo musical da 

ASSORPIM e com o coro sénior. Foi uma tarde de grande animação 

que culminou com um lanche convívio entre os Clientes e as suas 

famílias com direito a vários bolos e doces. 

ATIVIDADES 
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O Oceanário é dedicado à vida marinha e aos elementos da fauna 

e flora dos 5 oceanos. Os clientes que foram conhecer este lugar 

tiveram uma experiência maravilhosa pois sentiram-se como ver-

dadeiros peixes debaixo de água. As atracções principais foram os 

tubarões, os pinguins e as lontras. É, sem dúvida, um passeio a 

repetir.  

A convite da Câmara Municipal 

da Amadora alguns clientes da 

ERPI tiveram a oportunidade de 

participar no Workshop Dança 

Comigo que decorreu no Salão 

Nobre dos Recreios da Amado-

ra. A aula foi desenvolvida pelo 

grupo RE.dance da Associação Recomeço. Foi uma tarde divertida 

em que os clientes puderam aprender uns passos de dança.  
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A PSP organizou uma festa comemorativa do dia inter-

nacional do idoso e convidou a ERPI a estar presente. 

Os clientes passaram uma tarde bastante preenchida 

pois tiveram a oportunidade de assistir a diversos mo-

mentos como: cantar alentejano; banda da PSP; teatro; 

música ao vivo; entre outros. Para além da panóplia de 

actuações foi oferecido a todos os Clientes um lanche 

com direito a bolo de aniversário. Muito obrigada à PSP por esta tarde, foi memorável! 

Esmeralda Lopes 

   Dia 07/10 
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Aniversários 

“É com muito orgulho que trabalho 
na AFID Geração. Todos os dias traz
-me uma nova perspectiva e res-
ponsabilidade sobre os nossos cli-
entes, mas quando gostamos do 
que fazemos e sentimos o que é 
estar aqui para eles é realmente 
algo que nos preenche e realiza. 
Obrigado AFID.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mafalda Marchão,  

Colaborador da ERPI e da Unidade 
de Neuro-estimulação 

Testemunho 

Ana Adelaide Martins  

   Dia 06/11 

Manuela Antunes 

   Dia 18/10 

Fernanda Marques 

   Dia 16/11 

Graciete Rosa 

   Dia 20/10 

Inês Lopes 

Dia 20/11 

Carmelinda Parente 

   Dia 22/10 

Filomena Rodrigues 

   Dia 12/11 

M. Lurdes André 

   Dia 23/10 

Nélson Pereira 

   Dia 03/11 

O novo museu dos Coches era um local 

desconhecido para alguns dos nosso 

Clientes e, como tal, decidimos visitá-lo. 

Tudo o que é feito à mão fascina e eles 

ficaram deslumbrados pela beleza da-

queles veículos tão antigos, são autênti-

cas obras-primas. O novo Museu está 

aprovado pelos nosso Clientes embora 

o antigo deixe algumas saudades principalmente devido à decoração que o caracteriza.  
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