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CUIDADORES DE PESSOAS COM DEMÊNCIA CONTAM,
A PARTIR DE HOJE, COM UMA RESPOSTA SOCIAL INTEGRADA,
NO DISTRITO DE BRAGA

Startup incubada no IEMinho lança projeto
para ajudar famílias, cuidadores e utentes
Cuidar com Afetos é a nova loja de saúde e bem-estar que a Raízes & Afetos, empresa
incubada no IEMinho, acaba de abrir em Vila Verde. Com serviços extensíveis a
todo o distrito de Braga, este novo espaço está preparado para dar uma resposta
pluridisciplinar e personalizada aos utentes, cuidadores formais ou informais e
famílias que se deparem com contextos clínicos de Pós-AVC, Alzheimer, Parkinson
e outras patologias.
Localizada junto à Repartição de Finanças de Vila Verde, a Cuidar com Afetos oferece
um serviço de saúde integrado, pois além da comercialização de produtos de ortopedia,
presta serviços de ajudas técnicas e faz o acompanhamento personalizado do utente,
tanto na loja como no domicílio. Assim, no novo espaço, poderá adquirir ou alugar um
conjunto de produtos de ortopedia, tais como, cadeiras de rodas manuais e elétricas,
camas articuladas manuais e elétricas, material anti-escaras (almofadas, colchões, etc.),
ajudas para o banho, entre muitos outros artigos relacionados com o setor; mas poderá
também receber informações sobre as diferentes patologias neuro-degenerativas, formas
estratégicas para lidar com essas patologias; assim como uma variedade de serviços de
apoio técnico especializado: Psicologia Clínica, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Terapia
da Fala, Acupuntura, Neurologia, Bolsa de Cuidadores Geriátricos e Ajuda Espiritual.
Para dar respostas mais abrangentes e especializadas, a loja Cuidar com Afetos tem como
parceiros a Associação AVC, a Alzheimer Portugal e Associação Portuguesa de Doentes de
Parkinson, cujos associados têm benefícios especiais e descontos na aquisição de alguns
produtos e serviços.
Facilitar e apoiar o trabalho dos familiares e cuidadores que prestam cuidados a pessoas
com incapacidades é um dos pilares desta loja, que tem como lema “humanizar a arte do
cuidar e saber ser cuidado”. O novo espaço funcionará de segunda a sexta-feira, entre as
9 e as 19 horas, e aos sábados, entre as 9h e as 13 horas.
Refira-se que a Cuidar com Afetos - loja de saúde e bem-estar surge no seguimento do
Gabinete Cuidar de quem Cuida com Afetos, que funciona nos Paços do Concelho de Vila
Verde, todas as terças-feiras, das 9h30 às 12h30, numa parceria entre a Raízes & Afetos
e o Município de Vila Verde.
Para mais informações contactar, por favor:
H2COM (Isabel Castro, Tlm. 963536596)

