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Tiago Barreira, fisiotera-
peuta, a trabalhar no Porto, e
Marlene Carvalho, enfermeira,
a fazer serviço de voluntaria-
do e à procura de emprego na
sua área, também na cidade
Invicta, colocaram a possibili-
dade de ir para o Reino Uni-
do. Iniciados os contactos,
também se colocou a possibi-
lidade de poderem criar o seu
próprio emprego. Em Julho de
2011, Tiago, porque natural de
Chaves, juntamente com Mar-
lene, natural de Lamego, de-
cidiram criar em Chaves a
empresa “Miminhos aos
Avós”, que, na passada quar-
ta-feira, comemorou o 3º Ani-
versário.

Não foi de ânimo leve que
este projecto surgiu no interi-
or e na terra natal de Tiago,
mas as perspectivas eram
animadoras, “devido à sua in-
terioridade e ao crescimento
exponencial da população ido-
sa e ao seu isolamento por
todo o concelho, sem um
apoio necessário, “trouxemos
até esta comunidade serviços
e produtos de excelência, até
aqui, somente presentes em
grandes centros urbanos”, re-
feriu Tiago Barreira.

Quanto à empresa “Mimi-
nhos aos Avós”, esta faz par-
te de um grupo nacional, já
com 12 unidades, vocaciona-
da essencialmente para o Ser-
viço de Apoio Familiar, tradu-
zindo-se, “numa resposta so-
cial que visa proporcionar o
bem-estar e o desenvolvimen-
to individual dos clientes, num
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clima de segurança afetiva, fí-
sica e psíquica e numa pers-
petiva de Envelhecimento Ac-
tivo e intergeracional, através
do atendimento individualiza-
do e personalizado e da cola-
boração estreita com os fami-
liares”, referiu Tiago Barreira,
disponibilizamos serviços tão
diversos como “a assistência
ao acamado, higienização da
habitação, apoio às refeições,
ajuda à assistência médica,
acompanhamento de doentes
terminais, desenvolvimento de
atividades sociais/desportivas/
religiosas/culturais/Lúdico-re-
creativas, acompanhamento
ao exterior, adaptação de es-
paços e supressão de barrei-
ras arquitetónicas, quotidiano

como barbeiro/cabeleireiro,
cuidar dos animais/plantas e
outros serviços que venham a
revelar ser do interesse e da
satisfação das necessidades
dos clientes”.

Paralelamente e no ambi-
ente domiciliário, “desenvolve-
mos actividades conectadas à
área da saúde, como médico
de família e outras especiali-
dades médicas, enfermagem,
fisioterapia, medicinas alterna-
tivas, nutrição, tratamentos de
estetica, rastreios auditivos
gratuitos, tratamentos de ema-
grecimento, botox médico e
estético, tratamentos para o
bem-estar e relaxamento”.

Além do apoio as pesso-
as, também “dispomos de vá-
rias linhas de produtos, des-
de as respostas às necessida-
des básicas, como problemas
de incontinência, higiene e tra-

tamento de feridas, passando
pela área da traumatologia,
pré e pós operatórios, materi-
al preventivo de escaras, aju-
das à mobilidade, ajudas téc-
nicas de wc, material de posi-
cionamento, cadeirões geriá-
tricos de levante, material
compressivo para problemas
vasculares, calçado ortopédi-
co e profissional, material para
diabéticos, material de podo-
logia, equipamentos de diag-
nóstico e de terapia respirató-
ria”, entre outros.

Comemorando três anos
de vida, a “Miminhos aos
Avós” proporcionam a Marle-
ne e a Tiago o exercício de
uma actividade na área da sua

formação profissional, pelo
que as perspectivas são de
“continuamos a aumentar a
nossa oferta para conseguir
colmatar as necessidades que
nos foram apresentadas com
o tempo e com o desenvolvi-
mento da nossa actividade”.
Assim, além de criarem o seu
próprio emprego, com o de-
senvolvimento da empresa,
foram recrutando colaborado-
res, com a exigência em “ter-
mos de idoneidade e ética se-
jam irrepreensíveis e que as-
sumam o compromisso de tra-
balharem em equipa, acres-
centando o seu valor pessoal
à empresa, de formas a conti-
nuarmos a ser referência na
arte do cuidar com excelência,
ética e profissionalismo, enri-
quecendo a imagem da Rede
Miminho aos Avós”, concluiu
Tiago Barreira.
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