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Serviço de Apoio Domiciliário
13 anos dum serviço diferenciado pela sua humanização
O
CRIVA
tem
várias
respostas sociais, desde a
infância, jovens, famílias...No
entanto continua a ter uma
preocupação acrescida com
as pessoas mais idosas que
precisam
de
cuidados
especializados e que se
encontram isolados ou sem
família. É nesta altura que
necessitam de mais atenção
e
de
mais
cuidados.
Assumindo a Instituição que
tem como visão “sermos os
melhores a cuidar de
pessoas”, o nosso lema, a
ideia chave que guia a nossa
ação, decidimos que neste
primeiro Boletim de 2019,
damos destaque a um
serviço muito especial,
destinado a pessoas idosas e
dependentes, destacando a
equipa que se empenha 365
dias do ano, dando o seu
melhor contributo para
conseguir fazer justiça ao
nosso lema. Começamos o
ano com os mais velhos e
pelos mais velhos, dando a
devida
importância
e
relevância às pessoas que
foram ontém, ao que fizeram
por nós e portanto que
sejamos nós hoje por elas, a
fazer da melhor forma que
sabemos e de alma e
coração.
Muito
nos
orgulhamos pelos resultados
obtidos!
A Direção

O serviço de Apoio Domiciliário do CRIVA funciona desde Agosto de 2006 e
desde 2008 com o acordo celebrado entre a segurança social e o CRIVA,
para apoiar 17 pessoas idosas e/ou com dependência.
Ao longo destes 13 anos esta resposta tem vindo a ganhar consistência,
nomeadamente pelo serviço de qualidade que presta aos seus clientes. A
procura é cada vez maior, porque a oferta é diferenciada.
Os clientes procuram-nos porque o nosso serviço pretende responder às
necessidades individuais de cada pessoa. Inicialmente é feita uma cuidada
avaliação do cliente acerca das suas necessidades, gostos, interesses e
sobre a sua pessoa enquanto Ser único. O serviço é adaptado (de acordo
com a possibilidade que existe) para que a pessoa acima de tudo se sinta
bem…se sinta feliz!
A nossa equipa de SAD é composta pelos melhores profissionais,
colaboradores que estão diariamente no terreno não só porque precisam
de trabalhar, mas porque têm amor no que fazem. Cuidam por gosto e isto
faz de nós os melhores a cuidar de pessoas!
É com muito orgulho que
coordeno esta equipa! Uma
equipa
constituída
por
“pessoas” e que trabalham
para “pessoas”. É isto que nos
diferencia…
No entanto, não queremos
estagnar. Queremos continuar
a cuidar cada vez melhor e
por isso neste momento
estamos a ponderar a
reformulação
do
nosso
serviço, de modo a responder
ainda mais aos nossos
clientes. Sabemos que os
idosos preferem ficar em suas
casas a ir para um lar e é
nesse sentido que o nosso
serviço poderá ser adaptado.
Queremos ter um serviço de
qualidade, em que os idosos
possam permanecer em suas casas com toda a segurança.
Porque no fim, o nosso maior objetivo é o bem-estar dos nossos clientes!
A Coordenadora de SAD
Rita Ricardo
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Protocolo RSI
Centro Qualifica

Foi em momento de celebração e convívio que o Centro Qualifica da Escola
Secundária da Baixa da Banheira (ESBB) certificou no passado dia 18 de
Dezembro um grupo de dezanove pessoas residentes no concelho da Moita,
doze das quais beneficiárias do acompanhamento social pelo CRIVA/
Equipa de Protocolo de Rendimento Social de Inserção (RSI) no Vale da
Amoreira sendo que todos os formandos foram certificados com
equivalência ao nível do 6º ano.
Esta proposta específica de formação resultou por um lado das necessidades
identificadas pelos parceiros da Rede Empregabilidade Barreiro e Moita e,
por outro, pela possível operacionalização desta ação formativa a partir de
um grupo de entidades parceiras, entre os quais se destacam; Centro
Qualifica da ESBB, Equipas de Protocolo RSI do CRIVA e Rumo e CLDS Moita. Neste processo contou-se
ainda com a participação do Serviço de Emprego do Barreiro e do Município da Moita. A UCC “Saúde na
Rua” Vale da Amoreira, a União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e a empresa local
Barão & Costa foram igualmente entidades que contribuíram para o sucesso da iniciativa.
As ações visaram o desenvolvimento das competências básicas dos formandos, proporcionando a
capacitação para estruturarem os seus projetos de inserção social e profissional.
Na opinião de António Carlos Pereira coordenador do Protocolo do RSI do CRIVA, a certificação obtida
pelos formandos concretiza um dos objetivos estratégicos da intervenção desta resposta social:
“contribuir para a promoção do aumento dos níveis de qualificação e apoiar na definição e
desenvolvimento de percursos de (re)inserção no mercado de trabalho, e que facilitem a
autonomização dos indivíduos e famílias e uma progressiva inserção social e profissional”.
Por fim deseja “que esta certificação de 6.º ano sirva de exemplo e estímulo para que muitos outros se
desafiem e apostem na sua valorização a partir de processos de qualificação”
A todos os envolvidos, formandos, formadores, equipas de acompanhamento, entidades promotoras e
parceiros os parabéns pelo sucesso de iniciativa
Programa “V.A.loriza-te!”

O Programa “V.A.loriza-te!” programa de capacitação familiar foi
desenvolvido durante os meses de Novembro e Dezembro e este ano
foi centrado nos objetivos sustentáveis.
Esta atividade foi organizada pela equipa de Protocolo RSI do CRIVA em
conjunto com a valência de CATL “Vi.V.A.” e integrou um conjunto de
sessões informativas no âmbito da saúde e cidadania, bem como
oficinas temáticas para famílias. Vários foram os temas trabalhados,
nomeadamente: Estilos de Vida Saudáveis; Saúde Sexual e Reprodutiva; Prevenção do Uso de
Substâncias Psicoativas; Diálogo Intercultural; Alimentação Sustentável e Educação Ambiental.
Para a realização deste programa contámos com a colaboração de vários parceiros, tais como a Unidade
de Cuidados na Comunidade “Saúde na Rua” Vale da Amoreira, a CRI da Península da Setúbal/DICAD,
a Câmara Municipal da Moita e o Centro de Educação Ambiental da Mata Nacional da Machada.
Esperamos ter contribuído com este ciclo de conhecimento para o enriquecimento de todos os
participantes!

CRIVA
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Protocolo RSI - continuação
Festa de Natal Comunitária UFBBVA 2018

Realizou-se no passado dia 14 de Dezembro, nas instalações da Escola
Secundária da Baixa da Banheira a VIII Festa de Natal Comunitária
da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira. A
festa foi destinada a cerca de 150 crianças e suas famílias, residentes
no Vale da Amoreira e Baixa da Banheira. Para a organização deste
evento solidário foram, mais uma vez, envolvidos vários parceiros das
duas freguesias entre os quais; UFBBVA, C.R.I.V.A. (equipas Protocolo
RSI, CATL Vi.V.A. e Projeto
Escolhas VA 2835), Escola
Secundária da Baixa da
Banheira,
Grupo
Recreativo e Desportivo
Ribeirinho, Rumo, CRIBB,
Fraternidade
Nuno
Álvares, CLDS Moita, entre
outros.
Na festa de Natal comunitária foram distribuídas pelas crianças
presentes, lembranças de Natal e livros infantis e juvenis. O evento contou ainda com um programa de
animação que muito contribuiu para uma tarde animada, finalizada com um lanche comunitário.
Os bens utilizados no lanche comunitário, nas lembranças de Natal e os livros foram na sua maior parte
doados pelo comércio local, instituições locais e particulares.

Centro de Convívio
O final do ano de 2018 ficou marcado por várias atividades envolvendo os
elementos do Centro de Convívio das quais destacamos a passagem de
modelos “Envelhecer está na moda” no âmbito das atividades do Mês do
Idoso da Câmara Municipal da Moita.
Tivemos igualmente a 3ª edição do
programa termal, mais uma vez nas Termas
de São Pedro do Sul, com um grupo
de 36 elementos, um programa ao
qual se irá dar continuidade este ano.
O passeio até ao presépio de Penela
na época natalícia é outra das atividades que
destacamos, bem como o passeio a Coimbra. O
grupo do Centro de Convívio teve a
oportunidade de visitar o Portugal dos
Pequenitos, e, com o apoio da Guia/
Interprete Dra. Branca Gonçalves da Câmara Municipal de Coimbra, uma visita
panorâmica à cidade. Estejam atentos porque o ano de 2019 promete muitos eventos e
atividades!

4

CRIVA
em ação
…………………..
C.A.T.L. Vi.V.A. - Atividades
O nosso Centro de Atividades de Tempos Livres (C.A.T.L. Vi.V.A.), trabalha todos os dias com crianças a
partir dos 6 anos, contribuindo para o seu sucesso escolar e melhor desenvolvimento a todos os níveis.
Neste sentido, diariamente são reforçadas as aprendizagens escolares através de estudo acompanhado
focalizado nas dificuldades individuais.
Mas estudar não é só o que fazemos! Realizamos
atividades diárias que visam desenvolver várias
competências, artísticas, motoras, sociais, entre outras.
Queremos destacar os trabalhos realizados no âmbito da
quadra natalícia, tendo sempre um pensamento “amigo
do ambiente”, dando nova vida a materiais que seriam
lixo, reutilizando-os. Partilhamos consigo o atelier de
bolachas de natal, confecionadas e decoradas pelas
crianças, sempre com o apoio da nossa equipa de
monitores.

Querendo nós ser mais “amigos do ambiente”
e que as nossas crianças também o sejam,
realizamos o primeiro Laboratório Ambiental,
no qual, o nosso monitor, formado na área de
biologia, Bruno Canhoto, sensibilizou para a
importância dos insetos e outros artrópodes
para o equilíbrio dos ecossistemas,
nomeadamente na polinização, controlo de
pragas e decomposição da matéria orgânica.
As crianças puderam explorar a biodiversidade
existente dentro deste grupo de animais e, por
fim, construir “hotéis para insetos”, tendo como objetivo a sua colocação no Parque Hortícola do Vale da
Amoreira, potenciando o aumento de populações de insetos que são “amigos” das nossas hortas!
Para fechar o ano de 2018, o
C.A.T.L. Vi.V.A. foi em excursão a
Óbidos Vila Natal. Entrar no
mundo mágico do Natal, cheio de
duendes, renas, neve, sem faltar
claro o Pai Natal. Foi um dia muito
divertido, repleto de muita
alegria. Queremos agradecer à
Câmara Municipal da Moita pelo
seu apoio no transporte para a realização desta atividade.
Pois bem, estamos em 2019 e muitas atividades esperamos desenvolver,
destacando a “Semana dos Afetos” (11 a 15 de fevereiro), na qual queremos
explorar com as nossas crianças e as suas famílias o valor do amor, amizade, carinho, conforto.
Destacamos por fim a Festa de Carnaval do CRIVA, que promete ser cheia de diversão, cor e surpresas.

CRIVA
em ação
…………………..
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Projeto Escolha Va2835
O Escolhas VA2835 trabalhou durante toda a 6ª Geração os
potenciais artísticos dos jovens que integram o projeto.
O Atelier de Música e Dança integra uma bateria de atividades
que visam desenvolver competências na área das artes, foi neste
contexto que nasceu o grupo Musical “Ciganinhos VA”.
Com forte influência de música cigana e música popular
portuguesa, durante o ano de 2018, o grupo teve uma forte
projeção na freguesia e no município.
Ao lado de Paulo Duarte, Chico Dantas, Pedro Junot e Rodrigo Lampreia, os Ciganinhos VA participaram
no projeto “Encontros Improváveis”, onde trocas de experiências musicais culminaram num espetáculo
que explora sonoridades ciganas, fado, música popular portuguesa e brasileira.
O ano de 2019 é promissor para estes jovens que com o apoio do Projeto Escolhas VA2835 pretendem
continuar a explorar os seus potencias artísticos e presentear a comunidade com a sua arte.
A pratica desportiva é um instrumento essencial para o
desenvolvimento e integração dos nossos jovens.
Através da atividade Street Sports, a pratica de futebol e
Ténis de mesa foram trabalhados arduamente durante a 6ª
geração do Programa Escolhas.
Os Jovens colheram frutos dentro e fora do Projeto,
destacando-se com as primeiras três posições no
campeonato de Ténis de mesa integrado no Desporto
Escolar da Escola 2,3 do agrupamento de escolas do Vale da
Amoreira.
As atividades desportivas, integradas no plano de atividade de férias de Natal do Projeto Escolhas
VA2835, proporcionaram aos jovens da freguesia dias de
aventura e animação.
Em parceria com a Camara Municipal da Moita, o Projeto
dinamizou tardes de passeio com bicicletas, que contaram com
circuitos ao longo da
freguesia.
O ano de 2018 terminou,
e com ele terminou
também a intervenção
da 6ª Geração do Programa Escolhas em Parceria com o CRIVA,
que ao longo de 3 anos trabalharam arduamente para a
concretização dos seus objetivos globais.
Com a chegada de 2019, arranca também a candidatura a 7ª
geração do Programa Escolhas.
O Grupo Jovem do Vale da Amoreira tem como objetivo dar continuidade ao trabalho desenvolvido na
geração anterior, reforçando esta nova geração com novas atividades e dinâmicas de modo a solidificar
todo o trabalho realizado.

CRIVA
em ação
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POAPMC - notícias
O POAPMC, Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, é um instrumento de combate
à pobreza e à exclusão social, promovido pelo CRIVA desde Outubro de 2017 que acolheu esta resposta
para mais uma vez puder servir a comunidade, reduzindo situações de vulnerabilidade que colocam em
risco a integração sócio-cultural das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis.
Neste momento estão a usufruir desta medida 52 agregados
familiares, que representam 128 individuos, famílias isoladas,
monoparentais e famílias numerosas com carência económica
identificadas por técnicos de acompanhamento social
No dia 5 de Fevereiro de 2019, o CRIVA deslocou-se a Beja para
uma Sessão de Esclarecimento do POAPMC, onde foram discutidas
e feitas propostas para um melhor funcionamento do programa.
No dia 11 de Fevereiro de 2019, o CRIVA esteve em Santarém , no
Pavilhão de Exposições CNEMA para o I Encontro FEAC (Fundo
Europeu de Apoio aos Mais Carenciados) onde foi feito o balanço
deste periodo de trabalho e prespectivas de futuro. As boas práticas
e ações de acompanhamento de várias instituições que abarcam
este programa foram apresentadas ao público presente.
No encerramento deste iniciativa esteve o Senhor Ministro do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Dr. José António Vieira
da Silva que nos presenteou com um discurso muito assertivo e a
sua generosa simpatia.

CRIVA informação
…………………..........
Loja Sénior
Desde 2013 o CRIVA tem a sua própria Loja Sénior, um serviço que se destina a fornecer exclusivamente
aos seus sócios e clientes, produtos de higiene e conforto, bem como ajudas ténicas procurando sempre
a melhor relação qualidade/preço. Para isto contamos com uma carteira de vários fornecedores de modo
a garantir os melhores pordutos e os melhores preços
Facultamos produtos de higiene e cuidados com o corpo (cremes, gel de banho, luvas...), produtos para
incontinência (fraldas, cuecas, resguardos...)e ajudas técnicas diversas (camas articuladas, cadeiras de
banho...).
Os produtos podem ser solicitado via telefone/mail, presencialmente ou através das nossas cuidadoras
que fazem serviço ao domicílio. Os produtos são entregues no domicílio sem custos adicionais.
A loja sénior procura sempre responder de forma célere às necessidades específicas de cada pessoa.
Se precisar de produtos de higiene e conforto ou duma determinada ajuda ténica, ou apenas dum
conselho, a Loja Sénior está inteiramente ao seu dispor!
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Zona
A zona é uma infeção viral que se manifesta através de erupções cutâneas, normalmente compostas
por pequenas bolhas com líquido (vesículas). Surge geralmente
devido à reativação do mesmo vírus que causa a varicela e que,
mesmo depois de curada esta doença, pode permanecer inativo nas
células nervosas.
A reativação do vírus herpes zóster tende a ocorrer em pessoas de
idade mais avançada ou nas quais o sistema imunitário esteja de
alguma forma debilitado ou que estejam a tomar medicamentos
imunossupressores. Pode, no entanto, ocorrer em qualquer idade.
Passada a fase inicial, começam a aparecer erupções cutâneas. Estas estão normalmente delimitadas a
zonas específicas do corpo, pois estão associadas aos nervos afetados pelos vírus. A mais comum das
zonas afetadas é o tronco, mas rosto, olhos e outras partes do corpo também podem ser afetados.
Com o tempo a erupção evolui para grupos de vesículas preenchidas por líquido. Estas começam a
secar alguns dias após o aparecimento.
Uma pessoa afetada com zona não a pode transmitir a outras pessoas através do mero contacto, mas
recomenda-se que a pessoa infetada não contacte com grávidas ou bebés com idade inferior a 12
meses.
Recomenda-se sempre o uso de luvas quando se tem de mexer nas zonas infetadas e mesmo quando
se mexe nas mãos da cliente, as cuidadoras devem lavar bem as suas mãos. Devem também utilizar
soluções desinfetantes à base de álcool.

CRIVA culinária
…………………..........
Pudim de Leite Condensado
Ingredientes
1 lata de leite condensado
5 ovos
Caramelo q.b.
Modo de preparação
Juntar numa tijela o conteúdo da lata de leite condensado, a mesma lata cheia de leite, os 5 ovos e
bater muito bem. Untar uma forma com caramelo e despejar o contéudo da tijela. Cozer em banho
durante 1 hora.
Bom apetite!
(Receita cedida pela sócia Alzira Pereira)

CRIVA anedota
…………………..........
Estranha declaração de amor
Vira-se ele para ela:
– Sabes, tu lembras-me o mar!
– Ai sim? Porquê, porque os meus olhos são azuis e fazem-te lembrar a cor do mar?
– Não.
– Então é porque o meu cabelo é ondulado e tu lembras-te das ondas do mar?
– Também não.
– Então porque é? Diz-me!
– Porque fico enjoado!
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CRIVA a não esquecer
……………………………….
Para que continuemos a crescer e a trabalhar de mão dadas neste ano de 2019, seja solidário no
momento da entrega do seu IRS, consigne 0,5% do seu IRS, para si não terá qualquer custo, no entanto
será um ato que fará a diferença no CRIVA e na vida de muitas das pessoas que a nós recorrem.

CRIVA passatempos
………………………………….

Realizados pelos meninos do CATL

Descubra as 8 diferenças

Sopa de letras
MÉDICO
PILOTO
FUTEBOLISTA
BOMBEIRO
ENFERMEIRO
CANTOR
PROFESSOR
POLÍCIA
PADEIRO
COZINHEIRO

