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Para além das habituais atividades dentro das instalações do Espaço Sénior, como as aulas de ginástica ou 

as aulas de alfabetização, o ateliê de pintura e de trabalhos manuais, no passado dia 24 de Janeiro, os utentes 

do Espaço Sénior tiveram a oportunidade de participarem na Conferência “Vida com Histórias”. Esta conferên-

cia foi dinamizada pela Santa casa da Misericórdia de V. N. de Cerveira, no auditório do Centro de Apoio às Em-

presas e contou com a presença do Dr. Paulo Moreira, Dr. Luís Gonzaga e Enfermeira Andreia Félix. Pode-se 

ainda presenciar testemunhos de alguns utentes institucionalizados. 

O Espaço Sénior de Gondarém defende e fomenta a prática constante de atividades diversificadas aos seus 

utentes, de forma a promover-lhes momentos de diversão e descontração. Estas atividades contribuem para a 

promoção da autonomia dos idosos, aproveitando e estimulando as suas capacidades e potenciando um viver de 

forma saudável o seu processo de envelhecimento. 

Janeiro no Espaço Sénior de Gondarém 
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Em desenvolvimento | Projeto “Cria-te”  

Siga-nos no 
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“INTERVENÇÃO EM REINSERÇÃO” 
 

“A intervenção em Reinserção deve centrar-se no indivíduo, capacitando para o desenvolvimento de um pro-

jeto, que harmonize as várias dimensões da sua vida: Família e Relações, Educação, Trabalho e Formação Pro-

fissional, Habitação, Lazer e Tempos Livres, Participação/Cidadania/Autonomia” (Carvalho, 2007).  

                                                          
 

Com a intervenção do Projeto “Cria-te” pretende-se desenvolver um conjunto de ações dirigidas a jovens/

adultos com trajetos de vida ligados ao consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, e correspondentes 

famílias, no sentido de promover a sua (re)inserção e manutenção no mercado de trabalho, aumento das quali-

ficações, melhoria da qualidade de vida, interagir em espaços mais saudáveis de lazer e desporto e reduzir os 

conflitos familiares. 

Entre as ações a desenvolver priorizam-se os Atendimentos Descentralizados que visam facultar o Acompa-

nhamento Psicossocial, as Entrevistas Motivacionais Emprego e Formação, os Treinos de Competências, os 

Workshops e a Bolsa de Empregadores e Mediação Social. Contudo todas as outras ações previstas, designadas 

de Atividades Educativas-Culturais/Lúdico-Pedagógicas, Interajuda, Banco de Recursos, Recurso ao Jurista e as 

Visitas Domiciliárias convergem no sentido de melhorar a qualidade de vida e aumentar a participação deste 

tipo de população na comunidade, potenciando a sua (re)inserção e contribuindo para prevenir recaídas. 

Projeto Cria-te 


