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BANCO DE EMPRÉSTIMO DE PRODUTOS DE APOIO (BEPA) 

 

O Banco de Empréstimos de Produtos de Apoio surge de uma parceria entre a APPACDM 

Lisboa e o Centro de Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva, tendo como objetivo 

melhorar a qualidade de vida das crianças acompanhadas no Hospital Garcia de Orta, assim 

como da população que tenha a necessidade de recorrer aos nossos serviços, através da 

disponibilização de produtos de apoio adequados a cada situação.  

Com o banco pretende-se, não só, dar resposta rápida e sem burocracias no que respeita ao 

acesso a produtos de apoio, mas também, incentivar a reutilização dos mesmos. Assim, 

aqueles que deixaram de ser usados, ou os que já não servem às necessidades dos seus 

utilizadores, podem voltar a ter nova vida. Para tal, o BEPA encontra-se recetivo a produtos de 

apoio, ou brinquedos usados, de forma a fomentar consciência social da necessidade de criar 

ambientes sustentáveis para as comunidades. 

 

 

 

 

 

 

Serviços prestados: 

Produtos de Apoio – Qualquer um destes serviços pode ser requerido individualmente, ou no 

seu todo. 

• Recolha e Reciclagem 

• Limpeza e Higienização 

• Reparação, Alteração, Adaptação ou Transformação 

• Empréstimo de PA  

 

Brinquedos adaptados – Dado o elevado custo que o mercado oferece a estes produtos, 

comprometemo-nos a disponibilizá-los a baixo custo. 

• Adaptações em brinquedos  

• Adaptações em triciclos ou carros elétricos para crianças 
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Apoio técnico – Melhorar o acesso e a Acessibilidade. 

• Demonstrações de software ou dispositivos para comunicação aumentativa e 

alternativa, ou acesso ao computador 

• Demonstrações de utilização de produtos de apoio 

• Apoio técnico no que respeita a Acessibilidade 

 

Produtos – São também produzidos produtos, ou dispositivos, que possam garantir uma 

melhoria na qualidade de vida das pessoas.  

• Switch 

• Adaptador p/ Switch 

• Acessórios variados 

 

Para além dos produtos acima descritos para empréstimo ou venda, podem ser criados 

utensílios que beneficiem a qualidade de vida de uma pessoa com necessidades especiais, para 

qualquer contexto do dia-a-dia. 

Para o sucesso dos objetivos do BEPA será necessário o apoio de toda a comunidade que possa 

contribuir com a doação de Produtos de Apoio e brinquedos já não utilizados pelos próprios, 

mas que podem voltar a dar sorrisos. 

 

 

Empréstimos 

Caso pretenda realizar um empréstimo, pode obter todas as informações necessárias através 

dos documentos aqui disponibilizados. Pode realizar o empréstimo via On-Line (necessita 

apenas enviar um e-mail com o código do produto desejado e aguardar o nosso contacto), ou 

então pode contactar-nos via telefone.  

No ato de empréstimo, é necessário um documento de identificação do responsável pelo 

empréstimo, Cartão de Cidadão. 

Na aba “Documentos”, pode consultar a seguinte informação: 

 Regulamento interno (é possível consultar todas as informações legais acerca do BEPA, 

e dos empréstimos) 

 Tabela de preços (preços das cauções, a que os empréstimos estão sujeitos)  

 Catálogos dos Produtos de Apoio (aqui pode consultar a disponibilidade dos Produtos 

de Apoio que se encontram agrupados por categorias, para facilitar a sua pesquisa)  
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Os produtos disponíveis estão marcados a verde, e os não disponíveis a vermelho. Contudo, se 

deseja um produto que não se encontra disponível, pode reservá-lo para que lhe seja cedido 

logo que seja possível. Para reserva, deve ser identificado o código do produto. 

Para além dos produtos existentes nos catálogos, dispomos de ortóteses para membros 

inferiores, que podem ser experimentadas no banco. 

 

 

Contactos 

Morada :  

Quinta dos Inglesinhos, Pera de Baixo 

2825-108 Monte da Caparica 

Telefone: 212 945 530 

Email: bepa.appacdm@gmail.com 
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