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Retratos da Intervenção Social

Amares

Novas tecnologias
aproximam seniores

Projeto
Valoriza 4G

Empregabilidade
e Desenvolvimento Local
O Valoriza 4G é a nova resposta de apoio à empregabilidade
e desenvolvimento do concelho.
Em funcionamento em Ferreiros,
todos os seus serviços são gratuitos e acessíveis aos cidadãos
e empresas Amarenses.  pág. 6

O Projeto R@ízes.com prova que ainda que confinadas, as pessoas
podem estar em contacto e comunicar com aqueles que lhes são queridos! Os seniores de Amares já sabem como usar estes “novos” equipamentos em tempos de pandemia!  pág. 11

Centro de Atividades Ocupacionais
Utentes Seguros e Felizes
Conheça as novas rotinas e os novos hábitos do CAO “Ser Igual”, implementados por foça da pandemia por COVID-19. Testemunhe que,
independentemente das circunstâncias, o sorriso e a alegria permanecem, ainda que, ligeiramente disfarçados pela máscara.  pág. 3

MADE IN
VALORIZA

Produtos que prometem “repensar” o Natal…
Em tempos especialmente difíceis, os jovens do CAO e seniores do R@ízes prometem criar
presentes alternativos! Repense
o valor que gasta em presentes,
o tempo que passa em filas e
transforme tudo isso num donativo social – Compre o que é
nosso!  pág. 5

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

Editorial
A Valoriza – Associação de
Desenvolvimento Local é uma
associação sem fins lucrativos, com sede no concelho de
Amares, fundada em julho de
2010.
Alberga um corpo de colaboradores, onde cada um se
pauta pelo rigor, pela entrega,
e pelo orgulho no trabalho
que faz, prestando serviços
de qualidade e humanizados
– o grande desafio nos tempos
que correm!
Para a equipa de dirigentes,
funcionários, colaboradores
e voluntários é muito importante que o maior número de
pessoas conheça o trabalho
desta instituição e o impacto
de cada uma das suas respostas.
Com o objetivo de dar a conhecer a intervenção da Valoriza neste concelho, nasceu o
Boletim Informativo “Valoriza
– Retratos da Intervenção Social”.
Em nome de toda a equipa, o
nosso desejo de que o apreciem!

Mensagem da Direção

10 Anos de Valoriza em Amares!
O doce das conquistas, dos
projetos de sucesso, ou das
vidas que a Valoriza toca e
transforma com sorrisos. O
amargo das lutas, das negociações, das dificuldades
próprias de uma instituição
jovem e sem recursos.

Pedro Costa
Presidente da Direção

Parece que foi ontem!
Lançadas as bases com a
fundação de uma entidade
que trabalhasse dinâmicas
de desenvolvimento do território, a Valoriza surgiu no
concelho de Amares numa
lógica de cobertura de problemáticas territoriais a
precisar de intervenção.
Coube-nos montar uma
equipa de trabalho – uma
Direção de voluntários e
um grupo de profissionais –
para lançar as sementes de
um trabalho que hoje fala
por si.
São 10 anos de muitas histórias em que provamos o
doce e o amargo que a vida
de uma instituição oferece.

Hoje a Valoriza - Associação de Desenvolvimento
Local é uma instituição de
referência, premiada, reconhecida pelos seus serviços
de excelência e, diga-se em
boa verdade, com uma saúde financeira que resulta do
rigor e da responsabilidade

que todos praticamos dia
após dia.
10 anos depois, com a
experiência que todos adquirimos, com recursos e
património que, entretanto,
construímos e com uma
viabilidade económica que
nos permite ambicionar
novas respostas, entramos
com ambição e confiança
na nova década da instituição.
Agora há sonhos novos
para conquistar… Sempre
tendo em mente o princípio
com que começamos há
10 anos: Servir Amares!

Instalação dos primeiros Orgãos Sociais da Valoriza, em 2010

Respostas sociais para conhecer neste boletim
CAO Ser Igual – O Centro de Actividades Ocupacionais (C.A.O) é um equipamento que acolhe diariamente cerca de 30 pessoas com
deficiência ou incapacidade. Localizado na freguesia de Amares, acolhe utentes provenientes de diferentes freguesias deste concelho,
bem como de Braga e do Gerês. Os seus frequentadores têm uma idade média de 38 anos, deficiência intelectual e, em muitos caos,
multideficiência. As atividades realizadas são essencialmente de desenvolvimento de competências ao nível pessoal e social, mas também lúdico e terapêutico.
Valoriza 4G – O Contrato Local de Desenvolvimento Social “CLDS Valoriza 4G” é um Programa de Luta contra a Pobreza e a Exclusão
Social, desenvolvido em territórios especialmente vulneráveis. Em Amares, a convite do Município, a Valoriza aceitou coordenar este
projeto e trabalhar para desenvolver o território, os seus recursos e as suas pessoas. Iniciado em Maio de 2020 e financiado pela Segurança Social, este projeto de intervenção local irá ser dinamizado até Maio de 2023.
R@ízes.com - O projeto “R@ízes.com - Envelhecer Ativamente em Amares” é uma iniciativa gratuita de promoção do envelhecimento
saudável na comunidade, cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Trata-se de um serviço descentralizado de animação de
pessoas com mais de 65 anos, e com vontade de envelhecer de forma muito ativa. Para o fazer, são dinamizadas nas diferentes freguesias aderentes, sessões de mobilidade, artes e ofícios, estimulação cognitiva, entre muitas outras que buscam sobretudo aumentar
a qualidade de vida desta população.
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CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO) “SER IGUAL”

“Ser Igual” - O Dia a Dia em Tempos de Pandemia

É

inegável que a pandemia, por COVID-19, veio para ficar e que muito
marcou este ano de 2020, assim
como as nossas vidas!
Na “nossa escola” começamos por destacar o seu o encerramento a 16 de
março, por cerca de 2 meses. Este foi
um período muito difícil para todos nós!
Assim, só voltamos a ter alguma normalidade à data da reabertura do CAO 18 de maio. Este foi um “voltar” muito
tímido, com apenas 7 utentes. Depois,

a pouco e pouco, fomos enchendo a
“casa” e atualmente já estamos quase
todos, dos 28 utentes habituais.
Contudo, as nossas dinâmicas e rotinas
são, agora, um pouco diferentes, mas
ainda assim, descobrimos que independentemente das circunstâncias, rir é
mesmo o melhor remédio, até para a
COVID-19!
Ora espreitem as medidas preventivas
que adotamos, por recomendação da
DGS!

Uso de máscara
No CAO todos usamos máscara ou, quando estamos cansados, viseira. Todos nos
adaptamos surpreendentemente bem!

Distanciamento social e barreiras físicas
Agora temos 2 grupos diferentes para as refeições, porque somos muitos. As mesas estão
bastante afastadas umas das outras e até acrílicos temos!

Lavagem frequente das
mãos
“Temos de lavar muitas vezes as mãos
porque tocamos em muita coisa (...)”
– Tomé

Adaptações no transporte
Utilização de novos espaços
“Nós agora trabalhamos numa sala da Escola Primária por causa do COVID (…) é para não
estarmos todos juntos nas salas de cima. (…) Gostamos e até estamos mais sossegados.”
– Henrique
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“Agora, na carrinha, somos só 4 em vez
de 7 utentes e eu para estar mais longe,
venho num banco com um cinto especial.” – Leandro

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO) “SER IGUAL”

Entrada no CAO
Na entrada temos novos procedimentos: desinfeção de pés, desinfeção de mãos, troca de máscara, medição da temperatura, colocação
do que trazemos de casa dentro de um saco, lavagem de mãos e uso de bata. No início foi um pouco difícil habituarmo-nos a tantos
procedimentos, logo na entrada, mas como diz o ditado “Primeiro estranha-se depois entranha-se!”

Entrega (de Técnicos) ao Domicílio

C

omo diz a velha máxima “Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé”, quisemos
muito ir de encontro aos que, sobretudo
por motivos de saúde, não puderam regressar ao CAO.

Assim, a equipa técnica, através de visitas domiciliárias, telefonemas e envio
e-mail’s, garantiu a realização de atividades de estimulação física e intelectual
dos utentes.
Efetivamente foi muito importante, para

todos, este “bocadinho” que passamos
juntos, pois até mais que as atividades
fazia-nos falta o “estar juntos”, conversar e matar saudades que, na verdade,
já eram muitas!

“Eu gostava muito de receber a visita. Quando as via vinham-me as lágrimas aos olhos
porque ficava contente. Tinha saudades
(…).” - António

“Eu em casa bordava com a ajuda da D. Fátima. Queria voltar para o CAO mas também
estava bem em casa!” - Elisabete

“Para mim foi muito difícil ficar em casa,
mas tinha de ser, porque o médico mandou.
Só voltei em setembro e tinha muitas saudades.” - Ana Isabel
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CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO) “SER IGUAL”

Fomos a Banhos!

Presentes de Natal?!
São “Made in Valoriza”

O

ano de 2020 tem sido atípico, mas a diversão não
pode parar no CAO da VALORIZA!
A habitual colónia de férias na Praia e idas para a Piscina Municipal de Amares foram reajustadas. Este ano, em
vez de dormirmos na Colónia decidimos ir e voltar, no mesmo
dia. Em vez de estarmos muito próximos, estivemos mais
afastados e não nos esquecemos do nosso novo acessório de
moda – a máscara!
Deixamos um agradecimento, em particular, ao Município de
Amares pelo apoio no transporte para a Colónia e pela cedência da Piscina Municipal.
Foram dias muito felizes!

C

riamos a página de Facebook “Made in Valoriza”,
para dar a conhecer, à comunidade, o que de melhor se faz na VALORIZA. Passe por lá, coloque
um “gosto” na página e não se esqueça que, neste Natal,
contamos com as suas compras até porque os melhores
presentes são os Made In Valoriza!
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CONTRATO LOCAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto VALORIZA 4G em Amares
até Maio de 2023!

O

VALORIZA 4G é um projeto de intervenção social, que
pretende, numa atuação conjunta e concertada com vários parceiros estratégicos, melhorar a empregabilidade,
o desenvolvimento e sustentabilidade do mercado empresarial/
comercial, apoiar os pequenos produtores e artesãos e valorizar
o território naquilo que são os seus produtos e recursos de maior
valor.
Enquanto Contrato Local de Desenvolvimento Social, quarta geração (CLDS 4G), integra-se no programa Operacional de Inclusão Social e Emprego (POISE), financiado pelo Fundo Social
Europeu (FSE).
A VALORIZA (Associação de Desenvolvimento Local), pela sua
experiência nesta área de atuação, tem vindo desde 2011 a
assumir a direção dos sucessivos CLDS no concelho de Amares.
No terreno até maio de 2023 pretende-se que este projeto seja
uma resposta social o mais ajustada possível às características
socioprofissionais e empresariais do concelho. As pessoas em situação de desemprego ou de maior fragilidade socioeconómica,
dispõem agora de um serviço de acompanhamento especializado na área do emprego e da qualificação; As empresas, empresários, instituições/associações, produtores agrícolas, artesãos,
são um dos focos de ação do projeto, podendo beneficiar de um
conjunto alargado de serviços específicos que têm como propósito melhorar a sua sustentabilidade e capacidade empregadora; o território enquanto espaço diferenciador de recursos e produtos de tipicidade rural, merecem um vez mais uma particular
atenção do projeto: as artes e ofícios tradicionais, os “saberes”
das gerações passadas, as caraterísticas do concelho de enorme
potencialidade turística são ativos que queremos valorizar através de uma abordagem criativa, inovadora e sustentável.

Onde nos pode encontrar:
Rua Nova do Sertão nº2, R/C,
(junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Amares)
• Coordenação:
Vânia Silva | clds.coordenacao@valoriza.pt | 925 577 036
• Impulso à Empregabilidade:
Sofia Ribeiro | clds.emprego@valoriza.pt | 925 577 046
• Impulso ao Território e Suas Pessoas:
Cristina Silva | clds.desenvolvimento@valoriza.pt | 925 577 047
• Resp. Financeiro:
Vítor Costa | contabilidade@valoriza.pt | 962 246 325
Siga-nos
• www.valoriza.pt
• https://www.facebook.com/valorhumano4g
• https://www.instagram.com/valoriza4g/
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CONTRATO LOCAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

mento para formação e/ou outros percursos pedagógicos,
entre outras.

O Valoriza 4G tem como um dos seus grandes objetivos,
prestar gratuitamente apoio técnico especializado na
área da empregabilidade à população amarense.
Se está desempregado e à procura de emprego, acompanhe-nos nas redes sociais e agende o seu atendimento!
Diariamente divulgamos várias ofertas de emprego e
formação, e podemos ajudá-lo/a a integrar mais rapidamente o mercado de trabalho.
Fazemos o acompanhamento personalizado e ajustado
às suas necessidades: elaboração ou atualização do seu
currículo ou carta de apresentação; preparação para entrevista ou outro processo de recrutamento; encaminha-

Ponto de acesso gratuito a internet!
Para que a procura de emprego seja mais fácil, disponibilizamos-lhe um computador com acesso gratuito à
internet e apoiamos tecnicamente.
Faça o seu agendamento: 253 908 332

MEREESS é uma Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde.
Vigora durante o período da pandemia COVID-19 e tem
como objetivo apoiar as instituições públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde. É
uma medida cuja candidatura está a decorrer, tem uma
duração mensal, podendo ser prorrogada até 31 de dezembro de 2020.
O Valoriza 4G, auxilia nos procedimentos de candidatura, articulando diretamente com a Entidade a beneficiar
do apoio e o IEFP.
Apoios para os destinatários:
Bolsa mensal, nos seguintes termos:
• Para os desempregados subsidiados, uma bolsa
mensal complementar de montante correspondente ao
valor Indexante dos Apoios Sociais (IAS) (€ 438,81);
• Restantes desempregados ou trabalhadores, uma
bolsa mensal de montante correspondente ao valor de
1,5 vezes o valor do IAS (€ 658,22);
• Majoração da bolsa em 30%, no caso dos destinatários com qualificação de nível 6 ou superior do QNQ;
• Alimentação, referente a cada dia de atividade;
• Despesas de transporte até ao valor de 10% do IAS
(€43,88).
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As empresas, o comércio, os produtores agrícolas, os artesãos, as estruturas ligadas ao Turismo, nomeadamente a habitação de turismo rural,
a restauração, o património cultural,
histórico e arquitetónico, constituem
a identidade do território de Amares,
continuando a ser, nesta 4ª geração

do Valoriza, uma área chave de intervenção.
Durante a vigência do Projeto pretende-se identificar as necessidades, fragilidades, particularidades e potencialidades destes setores no sentido de se
desenvolverem iniciativas de concertação com os parceiros estratégicos e

que beneficiem e promovam o crescimento, desenvolvimento, sustentabilidade económica e equilíbrio ecológico
da região.
Queremos ser uma “porta aberta” para
todos, uma resposta social que procura soluções ajustadas e personalizadas. Queremos ser um ativo local que
atua como facilitador entre o tecido
empresarial e social, as pessoas e o
território.
Se é empresário, se tem um comércio,
se é agricultor/produtor, procure-nos!
Esteja atento às nossas redes sociais,
fazemos a divulgação de várias medidas e modalidades de apoio e incentivo ao tecido empresarial, comercial
e agrícola, prestamos esclarecimentos
e disponibilizamos apoio técnico especializado.

“Diretamente da terra para a
mesa, frutas e legumes produzidos de forma sustentável e sem
desperdício! A garantia de produtos frescos à mesa do consumidor e a consciência de que é uma
preciosa ajuda aos pequenos produtores locais”.
A valorização da produção agrícola
e o reconhecimento do contributo
dos pequenos agricultores para a
economia local é um dos objetivos
do VALORIZA 4G, e por isso associou-se à iniciativa nacional PROVE
– Promover e vender.
Esta iniciativa é uma metodologia
que pretende contribuir para o escoamento de produtos locais, fomentando as relações de proximidade entre quem produz e quem

consome, estabelecendo circuitos curtos de comercialização entre pequenos
produtores agrícolas e consumidores.
O consumidor terá a possibilidade de
experimentar um conjunto de produtos variados, através da aquisição de
cabazes de frutas e legumes da época,
produzidos localmente com técnicas
amigas do ambiente, respeitando as
boas práticas agrícolas.
Através da parceria com a ATAHCA,
dinamizadores regionais da iniciativa

Projeto Valoriza 4G cofinanciado por:
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com o conceito “Cávado com …sabor”, estabelecemos a ligação entre
os pequenos produtores e agricultores de frutas e legumes, proporcionando-lhes a possibilidade de aderirem a novos mercados de venda
direta ao consumidor.
Se é Produtor Agrícola de frutas e
legumes, quer conhecer este projeto e apostar nesta oportunidade,
entre em contacto connosco!

ENVELHECER ATIVAMENTE EM AMARES

As primeiras Visitas Domiciliárias…
ainda em confinamento!

As visitas domiciliárias iniciaram ainda no mês de maio,
quando o país se preparava para sair de um período de
quase três meses de confinamento.
O objetivo destas primeiras visitas foi sensibilizar todos(as)
os(as) participantes do projeto para a necessidade de se

protegerem, evitando saídas desnecessárias, mantendo
sempre que possível o distanciamento social e usando
máscara cada vez que saíssem de casa ou contactassem
com alguém que não fosse do seu núcleo familiar!

A pandemia “aos olhos dos Seniores”
Pedimos aos seniores do projeto R@ízes que contassem como têm vivido este período de pandemia…
Eis os relatos que partilharam.
“Nada fazia prever como iria ser o ano de 2020 (…) mas o mês de março veio alterar tudo, deixei de
conviver aos sábados de tarde e aos domingos com os amigos (…), foram-se os passeios matinais
até Caldelas, foi-se o encontro com as pessoas da Torre e Portela na ginástica, deixei os meus meninos da catequese ao sábado de tarde, parou o serviço paroquial, todas estas coisas fizeram com
que ficasse mais recolhido, mas ficar mais recolhido não é parar, medi o espaço à volta de casa e do
campo para poder fazer cerca de três quilómetros por dia, e não se podendo andar na estrada faz-se
o mesmo percurso cá dentro (…)” Aníbal Machado, 90 anos, Portela
“Sou a Lucinda Costa Dias vivo em Figueiredo estou muito contente por ter conhecido a Valoriza (…)
é como uma amiga muito querida que está sempre pronta ajudar, está muito atenta às necessidades
dos idosos, as suas atividades são maravilhosas, as visitas que fazem, estão atentas aos idosos
que estão isolados e solitários, enfim tudo de bom. Esta pandemia veio obrigar a cancelar muitas
atividades, mas claro é obrigatório para o bem de todos, sejamos responsáveis: máscara, distância
social, higiene das mãos etc… Todos juntos seremos fortes para vencer esta calamidade. (…) Nós,
os idosos, estamos mais sujeitos à doença, e o serviço nacional de saúde nestes meios mais pequenos não fazem muito (…) Somos idosos, mas ainda queremos andar mais um pouco por este mundo
que Deus criou para nós com tanto amor.” Lucinda Dias, 75 anos, Figueiredo
“Estamos todos de quarentena (…) Isolados de tudo e de todos, cada qual em suas casas, uns sós
e outros acompanhados. As famílias estão separadas umas das outras, (…) é tempo para refletir em
tudo o que se está a passar. Isto é como uma guerra mundial, (…)” Adelaide Silva, 69 anos, Amares
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Entrevista às Juntas/União de Freguesias

C

onvidamos Fernando Soares, enfermeiro de profissão, a partilhar a sua
experiência enquanto presidente de
junta da freguesia de Bico, S. Vicente.
O que o/a levou a aceitar o desafio de ser
presidente de junta? Nunca foi um objetivo pessoal, nem tal tinha passado pelo
meu pensamento. Tive um grupo de pessoas próximas que me incentivaram. Viram em mim algo que poderia acrescentar
à freguesia. Pensei, criei um projeto do que
queria para a freguesia, juntamente com
pessoas amigas e com experiência, projeto
que foi aprofundado com a minha equipa
e nesse momento posso dizer que aceitei
concorrer ao cargo. E hoje posso dizer com
toda a tranquilidade, não me arrependo,
voltaria a repetir tudo. Quais os pontos
fortes desta freguesia, seja no potencial
natural, seja no património? O potencial
de uma freguesia vê-se nas condições que
esta oferece aos seus habitantes. Penso
que neste momento esta freguesia oferece
condições que estão acima da média das
restantes freguesias, por isso é uma freguesia com tanta procura. Temos empresas, temos uma sede de Junta de Freguesia que assume várias atividades, temos
o serviço de Prolongamento de horário e
ATL, uma carrinha que transporta as crianças para apoiar as famílias, e muito mais.

Temos como filosofia, primeiro as pessoas.
Em termos naturais, temos a zona de Lazer da Malheira, que irá ter o seu tempo
de investimento e como tal ter condições
para as famílias desfrutarem ainda mais
daquele espaço. Um espaço magnifico que
transmite tranquilidade e paz. Quais são
os maiores desafios e oportunidades da
freguesia a que preside? O maior desafio,
criar a maior oportunidade, e neste momento será a Zona de Lazer da Malheira.
Tem um potencial imenso, pode crescer e
fazer crescer a freguesia. Na minha opinião necessita de um acesso mais fácil
para as pessoas, de um parque de estacionamento, um passadiço e até quem sabe
de uma piscina natural. Neste momento
são pensamentos, mas pensamentos com
uma enorme vontade de se passarem para
o terreno. Vontade nunca faltou, mas infelizmente existem outras prioridades e o
dinheiro também não abunda. Um projeto que só será possível com o município
e outras instituições. Até hoje, que iniciativa desta junta teve maior impacto
na vida das pessoas? Talvez a realização
da “Festa do Emigrante”. Começou como
iniciativa da Junta de Freguesia, mas
que neste momento tem uma comissão
de festas que a coordena. A reação das
pessoas a esta iniciativa tocou-me bastante. O especial agradecimento às pessoas. Nem é pela festa ter intervenientes
conhecidos ou não, mas sim pelo facto de
ter criado um regresso ao passado, retratando as festas antigas, e fomentando o
convívio entre as pessoas que lá vão. Uma
ação pequena com um significado enorme para as pessoas. Quais as iniciativas
de apoio à população idosa da(s) freguesia(s) a que preside, nomeadamente as
que contribuem para o aumento da sua
qualidade vida? Uma das iniciativas foi o
acordo com a Valoriza e com o seu projeto
R@ízes.com, outra foi um protocolo com
o Centro Social Vale do Homem, que até
possibilita a realização de um rastreio
mensal e ações de informação, sobre, por
exemplo, alimentação e doenças afetam
os mais velhos. E depois, temos um apoio
que podemos chamar “porta a porta”, no
âmbito do qual muitos idosos ligam ou
procuram os membros da Junta de Fregue-

sia. Nesta fase da Pandemia Covid – 19
tivemos de fazer um esforço enorme para
identificar e apoiar certos casos, mas felizmente posso afirmar que estivemos sempre
presentes e conseguimos responder a todas as situações. Considera o projeto R@
ízes da Valoriza, um bom apoio específico
aos mais velhos? Quais as iniciativas que
salienta? Sim, claro que sim. A ginástica,
os ateliers, as formações, o trabalho muito
específico que fazem é muito importante.
Ainda me lembro de um senhor que me
disse que graças a vocês, agora aos 70
anos, segundo palavras dele, descobriu a
sua veia artística. Temos de salientar que
nem todas as pessoas se adaptam bem à
reforma, chegando às vezes a entrar em
depressão. O vosso trabalho mostra aos
seniores que todos temos coisas a aprender e que a sabedoria deles nos faz tanta
falta. Não podemos esquecer esta faixa
etária, que tanto deram por nós e que lutaram muito para termos a vida que temos
agora. Como classificaria a parceria com
a Valoriza nestes anos e que importância
têm as parcerias para a vossa missão? A
missão de uma junta de freguesia é melhorar a qualidade de vida das pessoas em
todos os aspetos. Neste caso, falamos dos
seniores. E, penso que temos conseguido, claro com ajuda da Valoriza. Estamos
muito satisfeitos com o vosso trabalho,
sempre elogiado pelas pessoas que participam nos vossos programas e é isso que
a nós, enquanto Junta de Freguesia, nos
interessa. Só o facto de conseguirem tirar
algumas pessoas de casa é de grande significado, e ainda de conseguirem que elas
manifestem um enorme interesse pelas
atividades. Só tenho pena de não ter mais
seniores a participar. Tem alguma sugestão que gostasse de deixar? Mantenham
o mesmo entusiasmo, o vosso “servir” à
população sénior é, sem dúvida, merecedor dos maiores elogios. A vossa vontade,
a vossa perseverança e a vossa alegria farão com que este projeto, esta instituição
cresça muito mais e ajude ainda mais a
freguesia de Bico, tal como o concelho de
Amares. É notória e reconhecida a vossa
ação no concelho e, como tal temos que
estar agradecidos.

Designação da Freguesia: Bico | População Residente: 777 Habitantes (dados sensos 2011) | Pessoas +65 anos: 80 seniores
|Atividade(s) Económica(s): vinicultura, carpintaria, imobiliária, restauração, reparação de automóveis, construção civil e indústria.

NOTA: As entrevistas às Juntas/Uniões de freguesia serão realizadas por ordem alfabética.
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ENVELHECER ATIVAMENTE EM AMARES

Desafios ao Domicílio

Sessões de treino e
comunicação com
dispositivos móveis
As novas tecnologias têm-se mostrado uma poderosa aliada na
qualidade de vida das pessoas mais velhas, mais ainda num
período em que se apela ao distanciamento físico. Como forma
de contornar a distância estão a ser desenvolvidas, desde a
segunda quinzena de julho, em seis freguesias do concelho,
sessões de treino e comunicação com tablet’s e telemóveis.
Com estas sessões os(as) participantes podem aprender a fazer videochamadas, a consultar as redes sociais, tirar e partilhar fotografias, pesquisar no Google, jogar….
Hoje, mais do que nunca, as pessoas podem estar mais próximas umas das outras, ainda que, num tempo e lugar diferentes, mas para isso a aquisição de conhecimentos e competências no uso destes equipamentos tornou-se essencial.
Se também gostava de aprender ou melhorar as suas competências para trabalhar com o seu telemóvel ou tablet informe-se na sua junta ou união de freguesia ou contacte o projeto
R@ízes: 253 995 621 |961569696
Dá que pensar…..
De acordo com dados disponibilizados pelo Obercom, em
2013, 94,1 % da população com idades entre os 15 e os 24
anos eram utilizadores da Internet, em comparação com os
utilizadores com 65 anos ou mais, que são apenas 11.8%. Na
faixa etárias entre os 55 e os 64 anos apenas 31% da população utilizava Internet.

No início de junho o projeto R@ízes regressou ao terreno com
atividades ajustadas ao contexto epidémico que estamos a
viver. Alguns grupos optaram por retomar as atividades, nos
espaços habituais, outros preferiram manter-se em confinamento nas suas casas. Foi a pensar naqueles que optaram por
se manter nos seus domicílios que a equipa retomou as visitas
domiciliárias levando à casa de cada participante desafios que
lhes permitissem manter-se ativos e em contacto regular com
o projeto. Têm sido entregues desde então livros, jogos de estimulação cognitiva e trabalhos manuais. Para além destes
desafios pretende-se que sintam que o projeto continua ativo e
ao dispor das suas necessidades.

A não perder na próxima edição!
Na próxima edição fique a conhecer o resultado dos trabalhos que estão a ser desenvolvido e os que vão ser entregues
a partir deste mês na casa dos(as) participantes! Quem sabe
encontre o presente ideal para oferecer neste Natal… fique
atent@!

Visitas domiciliárias da Guarda Nacional Republicana - Sensibilização para a mitigação do COVID – 19.
Conheça também os preparativos para a curta metragem
que estamos a preparar com o projeto Valoriza 4G sobre
“Amares - Meio século de memórias...

Projeto R@ízes.com cofinanciado por:
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

PARES 3.0 – Finalmente a candidatura a financiamento
para o Lar Residencial “Ser Igual”.
Estão abertas, até 30 de Novembro, as candidaturas ao
Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3ª Geração. A Valoriza irá apresentar candidatura
para reconversão da Escola Eb1 do Eirado num Lar Residencial destinado a pessoas com deficiência.
O projeto de arquitetura prevê a criação de 30 vagas e estará acoplado ao Centro de Atividades Ocupacionais (“CAO
Corte 2

Ser Igual”), utilizando espaços comuns e recursos humanos
com elevada experiência.
Assim, caso seja aprovada a candidatura, a Valoriza crê ter
condições, em 2022, de acolher 60 pessoas com deficiência, metade das quais a residir no equipamento social. Este
projeto muito orgulha a Direção da Instituição que, desde
2010, luta para trazer para Amares as necessárias respostas à população com deficiência!

Corte 3

quarto de apoio
12,2 m2

sala de atividades
33,1 m2

balneário fem.
12,4 m2

balneário masc.
12,4 m2

sala de atividades
31,7 m2

sala de atividades
52,8 m2

confeção

carne

copa limpa

elev.

hall
7,2 m2

gabinete dos
técnicos
13,1 m2

quarto duplo
29,3 m2

sala snozelen
16 m2

cozinha
35,5 m2
i.s. fem.
11,6 m2

higienização

sala de refeições
100,3 m2

armazenamento
de medicação
4,4 m2

Corte 1

hall
6,8 m2

inst. san.
5,1 m2

i.s. masc.
4,8 m2

circulação
29,2 m2

encarregado geral
8,7 m2

gabinete médico
11,4 m2

sala de estar
29,3 m2

zona técnica
14,3 m2

circulação
54,8 m2

i.s. masc.
5,5 m2

i.s. fem.
5,5 m2

compartimento
de frio
3 m2

compartimento
de frio
3 m2

lavandaria
18,7 m2

máquinas de
lavar e secar
receção de
roupa suja

depósito de
roupa lavada

sala de atividades
25,1 m2

i.s. fem.
4,8 m2

rouparia

despensa
8,3 m2

mesa de costura
/ bancada de
passar

hall
16,8 m2
m.l.

arrec. produtos
de higiene
2,7 m2

arrec. geral
2,7 m2

hall
8,4 m2

gabinete de
fisioterapia
11,4 m2

frig. micro.

copa
5,4 m2

copa suja

circulação
19 m2

circulação
32,1 m2

quarto triplo
29,3 m2

compartimento
do lixo
3,7 m2

peixe

legumes

i.s. masc.
10,7 m2

Corte 1

inst. san.
5,1 m2

circulação
20,2 m2

sala de atendimento
aos pais
13,4 m2

circulação
27,6 m2

sala de atividades
14,5 m2

hall de serviço
7,1 m2

vestiário/i.s. masc.
13,5 m2

quarto triplo
29,3 m2

sala dos profissionais
27,2 m2
micro.

ginásio
91,9 m2

hall
3 m2

inst. san.
5,1 m2

vestiário/i.s. fem.
13,5 m2

arrecadação de
ajudas técnicas
10,5 m2

m.l.

comp. sujos
4,1 m2
inst. san.
5,1 m2
quarto triplo
29,3 m2

frig.

rouparia

inst. san.
6,2 m2

receção / sala de
espera
23 m2

quarto triplo
29,3 m2

RECEÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

inst. san.
5,1 m2

quarto individual
12,3 m2

arquivo
7,1 m2

ante-câmara
5,6 m2

ACESSOS VERTICAIS
ÁREAS COMUNS E SERVIÇOS DE APOIO A UTENTES
ÁREA DE ALOJAMENTO DE UTENTES
ÁREA DE SERVIÇO

PLANTA DO PISO 2 1:200

Corte 2

Corte 3

Contactos: 253 995 621 | 962 904 094
https://www.facebook.com/CAO.Ser.Igual
https://www.facebook.com/Made.in.Valoriza

Contactos: 253 908 332 | 925 577 036
https://www.facebook.com/valorhumano4g
https://www.instagram.com/valoriza4g/

Contactos: 253995621| 961569696
E-mail: raizes.valoriza@gmail.com
https://www.facebook.com/valoriza.adl
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