
O seu funcionário Carer local é: 

Margaret McDonald
Glen Villa, Knockbracken Healthcare Park, 
Saintfield Road, Belfast, BT8 8BH 
Tel: 028 95046702
margaret.mcdonald@belfasttrust.hscni.net

Anne Cummings
Route Complex, 8E Coleraine Road,
Ballymoney, BT53 6BP
Tel: 028 2766 1392
Anne.Cummings@northerntrust.hscni.net

Joan Scott
Ballynahinch Community Services, 
45-47 Main Street, Ballynahinch, BT24 8DN 
Tel: 028 97565456
Joan.Scott@setrust.hscni.net

Patricia McCrink
Promoting Wellbeing Team, 
John Mitchel Place, Newry, BT34 2BU
Tel: 028 30834252
Patricia.McCrink@southerntrust.hscni.net

Cathy Magowan
2 Coleshill Road,
Enniskillen, BT74 5PU
Tel:  028 6634 4000
Cathy.Magowan@westerntrust.hscni.net

Belfast Health
and Social Care Trust

Cuida de 
alguém?
(parente/vizinho/amigo)

E tem origens negras ou 
pertence a uma minoria 
étnica?

Se for esse o caso, queremos 
saber mais a seu respeito

Lista Informativa de Prestadores de 
Cuidados
Pretendo que o meu nome conste da Lista 
Informativa de Prestadores de Cuidados 
(Imprima)

Título:  ......................................................

Nome:  ......................................................

Morada:  ...................................................

..................................................................

Código postal:  .........................................

Endereço eletrónico: ................................

Telefone....................................................

Data de nascimento:  ...............................

Origens étnicas: .......................................
(por exemplo, chinês, polaco, lituano)

Se necessita de um intérprete, por favor 
indique a sua língua preferida:

..................................................................

Recolhemos estas informações sobre as 
suas origens étnicas para nos permitir 
comunicar consigo de forma eficiente 
em conformidade com a legislação de 
protecção dos dados em vigor. 
 
Assinatura:.................................................
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Esta iniciativa conta com o apoio da Agência de Saúde 
Pública, em parceria com os cinco Fundos de Saúde e Cuida-
dos Sociais, Barnardos, Carers Matter e Fundo de Prestadores 
de Cuidados

BME Carers Leaflet Portuguese

South Eastern Health
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and Social Care Trust

Western Health
and Social Care Trust



                                                                                                                       

Lista Informativa de Prestadores de 
Cuidados

Como utilizaremos os seus dados

•	 Iremos pô-lo em contacto com o 
Fundo e serviços de apoio locais

•	 Iremos enviar-lhe informações sobre 
o apoio a prestadores de cuidados 
e questões relevantes para o seu 
papel de prestação de cuidados 
específico

•	 As suas informações serão 
tratadas de forma confidencial e 
não as partilharemos com outras 
organizações sem a sua permissão

•	 Adicionaremos os seus dados de 
contacto à nossa Lista Informativa 
de Prestadores de Cuidados.  Se os 
seus dados de contacto mudarem, 
por favor informe-nos

•	 Se a dada altura já não quiser 
fazer parte da Lista Informativa de 
Prestadores de Cuidados, contacte o 
seu funcionário Carer local para que 
o seu nome seja retirado da lista

•	 Se estiver satisfeito com a forma 
como tencionamos utilizar os seus 
dados, preencha e assine o verso 
destacável e devolva-o ao seu 
funcionário Carer local

Como podemos apoiá-lo  

Cada Fundo dispõe de um funcionário 
que atua como ponto de contacto para 
prestadores de cuidados.  Ele pode 
informá-lo sobre o apoio local para 
prestadores de cuidados, incluindo:

•	 Informações
•	 Pausas na prestação de cuidados
•	 Formação para prestadores de 

cuidados
•	 Avaliações de prestadores de 

cuidados
•	 e
•	 Pô-lo em contacto com os serviços 

do Fundo e outras organizações

Se necessita de um serviço de 
interpretação, nós podemos organizá-lo 
sem custos 

É um prestador de cuidados se presta 
ajuda e apoio, de forma regular.

•	 a um adulto ou criança que tem uma 
incapacidade ou doença, ou

•	 a alguém que poderá estar frágil 
devido a velhice

Os prestadores de cuidados podem ser 
pessoas de todas as idades, incluindo 
crianças, jovens e pais de crianças com 
uma incapacidade, ou necessidades 
especiais.  

Os prestadores de cuidados podem 
prestar assistência de várias formas 
práticas, tais como ajudar alguém a 
vestir-se, a tomar banho, a tomar a 
medicação e com o transporte.  Alguns 
prestadores de cuidados ajudam olhando 
por alguém para garantir que essa 
pessoa está em segurança.

Queremos saber mais a seu respeito

•	 Para ajudar a identificar as suas 
necessidades enquanto prestador de 
cuidados

•	 Para o apoiar no seu papel de 
prestação de cuidados

•	 Para o pôr em contacto com serviços 
de apoio e outras organizações


