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Missão da AIREV
Caminhar ao lado de quem nasceu com uma deﬁciência, apresenta um
atraso de desenvolvimento, ou vive numa situação de doença mental, e
respe?vas famílias.
- CAMINHAMOS JUNTOS -
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Relatório Anual
de A/vidades 2020
Relatório Anual de A/vidades 2020
AIREV O presente relatório pretende
servir de reﬂexão quanto às a/vidades
que se realizaram no ano 2020.
Começaremos por apresentar as
a/vidades realizadas nas valências de
Centro de A/vidades Ocupacionais (CAO)
e Lar Residencial e posteriormente da
Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI)
e Saúde e Interpretação da Mente (SIM).
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A"vidades de Intervenção
de Saúde e Nutrição
Tratamento de situação aguda de doença;
Informação e história clínica atualizada no
acompanhamento dos utentes aos serviços
de saúde e consultas de especialidade
(Neurologia, Psiquiatria, etc.);
Garan"r proximidade familiar na prestação
de cuidados; Gestão de recursos materiais;
Gestão de medicação e ar"culação com a
farmácia na preparação semanal da
terapêu"ca;
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A"vidades de Intervenção
de Saúde e Nutrição
Administração da terapêu"ca injetável
e colheita de análises sanguíneas;
Ensinos e instrução conAnua dos
colaboradores sobre técnicas e
manutenção de disposi"vos;
Avaliação do estado nutricional,
elaborando o diagnós"co nutricional;
Prescrição de suplementos nutricionais e
alimentos básicos adaptados para ﬁns
especiais;
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A"vidades de Intervenção
de Saúde e Nutrição
Planeamento, organização e
monitorização das refeições desde a
aquisição e confeção de alimentos;
Conceção e/ou validação de planos de
ementas, assegurando a adequação
alimentar e nutricional das refeições
servidas;
Revisão das capitações das refeições
fornecidas pela empresa externa;
Realização de controlo de qualidade dos
géneros alimenFcios;
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A1vidades de Intervenção
de Saúde e Nutrição
Veriﬁcação dos registos de diários do
plano de HACCP;
Envolver os utentes em a1vidades
didá1cas relacionadas com a alimentação.
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Projetos e Inovação
Restruturação do processamento das
encomendas Marca damor;
Contacto com os clientes nas várias
plataformas da Marca damor:
Restruturação do processo de produção
dos ateliers ocupacionais.
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A"vidade de Intervenção
Reabilita"va
A"vidades de Vida Diária;
A"vidades Instrumentais de Vida Diária;
Snoezelen;
Psicomotricidade;
Grupo de Intervenção . COM;
Yoga e Relaxamento;
Terapia pelo movimento;
Apoio técnico aos produtos de apoio;
Sessões de relaxamento;
Treino individual - Es"mulação
/manutenção de funções motoras.
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Comunicação e Marke1ng
Contacto com as empresas (+ Solidárias)
com a ação – É graças a si;
Ação de comunicação para ELI Vizela –
Promoção do Serviço;
Ação de comunicação Gabinete SIM – Dia
Internacional da Saúde Mental
Gestão das Redes Sociais da ins1tuição;
Programa na Rádio de Vizela: Sem Limites;
Publicação da Revista Anual da AIREV;
Campanha de Consignação de 0,5% IRS;
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Comunicação e Marke0ng
Renovação da iden0dade Gráﬁca da AIREV;
Construção do novo website da AIREV;
IX Grande Prémio AIREV;
Construção da Iden0dade Gráﬁca Clínica
do EDI;
Construção do Website Clínica do EDI;
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Saúde e Interpretação da Mente
O SIM centra a sua a4vidade na pessoa, família e comunidade, tendo em
vista a inclusão plena da pessoa com experiência de doença mental na
sociedade. Intervém nos contextos naturais de vida da pessoa,
valorizando as suas necessidades, preocupações e prioridades.
- NÃO SE SINTA SÓ, ESTAMOS AQUI PARA SI -
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Saúde e Interpretação da Mente (SIM)
Realizar acolhimento dos casos
referenciados;
Avaliação transdisciplinar;
Realizar acompanhamento a pessoas com
doença mental a suas famílias;
Assumir o papel de gestor de caso;
Realizar intervenções em contexto natural
da vida da pessoa (domicílio) ou gabinete;
GaranEr um apoio psicossocial e socioemocional aos utentes;
Capacitar a família e elementos do contexto
de intervenção;
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Saúde e Interpretação da Mente (SIM)
Encaminhar a família a serviços da
comunidade adequados às suas
preocupações/necessidades;
Realizar reuniões de arDculação e
divulgação com os recursos da comunidade;
ParDcipação em formações no âmbito da
saúde mental;
Gestão e capacitação para a terapêuDca
farmacológica;
Acompanhamento e arDculação dos
serviços no decorrer do internamento e no
período pós-alta;
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Saúde e Interpretação da Mente (SIM)
Reabilitação social, ocupacional e comunitária;
Promoção da inclusão social;
Promoção do empowerment do cliente, família
e comunidade;
Dinamização de aCvidades que aumentam a
literacia em Saúde Mental e diminuam o
esCgma;
ArCculação com os serviços e recursos da
comunidade;
ParCcipação em campanhas na comunidade;
Colaboração numa invesCgação da Esc. Sup. de
Saúde do Inst. Pol. do Porto e da Fac. de Psi. e
Ciência da Educ. da Uni. do Porto no âmbito da
psicose;
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Equipa Local de Intervenção
Equipa Local de Intervenção Precoce Com um conjunto de medidas de
apoio integrado, centrado na criança e família, o trabalho da ELI inclui
ações de natureza prevenBva e reabilitaBva no âmbito da educação,
saúde e ação social.
- CRESCER PASSO A PASSO -
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Equipa Local de Intervenção (ELI)
Realizar acompanhamento a crianças e a suas
famílias;
Assumir o papel de gestor de caso
Intervenção em contexto Natural de vida da
criança (domicílio, ama, educaDvo, entre outro);
Promoção de envolvimento parental;
Capacitar a família e elementos do contexto de
intervenção;
Promoção de estratégias tendo em conta as
necessidade e prioridades da família;
Realização das 1as jornadas de Intervenção
Precoce na Infância;
Avaliação em arena;
Promoção de Grupos de Pais;
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Equipa Local de Intervenção (ELI)
Colaboração com estudos de inves1gação;
Par1cipação nas reuniões de supervisão do
núcleo;
Par1cipação no encontro das ELI’s;
Par1cipações em formações no âmbito da
Intervenção precoce.
Promover estratégias de inclusão e integração
da criança na comunidade;
Encaminhar a família a serviços da comunidade
adequados às suas
preocupações/necessidades;
Realizar reuniões de ar1culação e divulgação
com os recursos da comunidade;
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