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Editorial

Assembleia Geral Ordinária

Estamos no início de um novo ano que começa seriamente condicionado pelo elevado grau de imprevisibilidade
resultante de um ambiente externo desfavorável, em razão
da necessidade de contenção de despesa ditada pela conjuntura nacional e europeia, aliada aos custos projectados
do Orçamento de Estado. Por outro lado, a completa ausência de informação daqueles que serão os desenvolvimentos das políticas sociais, e dos respectivos financiamentos no curto prazo, origina sérias dificuldades e, em
consequência, a ausência de um quadro de estabilidade e
de sustentabilidade, a que acresce o obstáculo legal à implementação de mecanismos de gestão financeira e patrimoniais mais flexíveis.

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da CERCIAG,
nas instalações do Centro de Formação e Emprego, no dia
27 de Novembro de 2014, pelas 21 horas.

Neste cenário, o esforço da Instituição será o de procurar,
simultaneamente, minimizar as fragilidades resultantes da
conjuntura adversa e garantir a continuidade e estabilidade, focalizando a prioridade nas actividades de natureza
regular que decorrem dos grandes objectivos da sua missão, as acções decorrentes dos planos de qualidade, modernização e reorganização da gestão, as que resultam de
recomendações das tutelas e as que assumem um caracter estratégico, decorrente dos compromissos e das orientações presentes no Plano Estratégico em vigor.
O recurso a fundos comunitários merecerá particular atenção na medida em que, na próxima década e tendo em
linha de conta os objectivos de crescimento plasmados na
Estratégia 2020, constituirá a única oportunidade para
apostar no investimento, e é indispensável que esta aposta seja coerente, estratégica e determinada pelos interesses organizacionais.
O impacto destas particulares circunstâncias políticas,
económicas e sociais, pode influir nos resultados esperados, o que obriga a um reforço do acompanhamento e monitorização permanente da operacionalização daquele que
é o Plano de Actividades aprovado para o exercício, permitindo sinalizar atempadamente o surgimento de eventuais desvios e a oportuna adopção de medidas adequadas
à sua boa execução, permitindo reduzir a trajectória do
erro.

Da ordem de trabalhos constou a apreciação e votação do
Plano de Actividades e Orçamento para 2015, documento
que foi aprovado por unanimidade.
Também por unanimidade foi aprovada a proposta de Regulamento Eleitoral.

Nomeação de Direcções de Unidade e
Coordenadores/Responsáveis de Serviço
A Direcção deliberou nomear, para funções de Gestão/
Coordenação, os seguintes Colaboradores:
DIRECTORES DE UNIDADE
1. Unidade de Gestão de Clientes: Directora de Unidade –
Maria Lucinda Brito Roque de Almeida
2. Unidade de Gestão Administrativa e Financeira: Directora de Unidade – Dilara Cristina Sá Lopes de Oliveira Dias
COORDENADORES e RESPONSÁVEIS DE SERVIÇO
1. Departamento de Educação/ Centro de Recursos para a
Inclusão: Coordenador / Director Pedagógico – Thomas
Tendeiro Cravo
2. Departamento de Formação e Emprego: Coordenador –
Maria Margarida Cristiano de Sousa Cachim Ré
3. Departamento de Actividades Ocupacionais : Coordenador / Director Técnico – José Pedro Matoso Galveias
(Este cargo é cumulativo com a coordenação do Grupo de
Auto-Representantes e Projecto Átomo).
4. Departamento de Apoio Domiciliário: Coordenador / Director Técnico - Maria Gorete Fernandes da Silva
5. Departamento de Residências: Coordenador /Director
Técnica – Maria Gorete Fernandes da Silva
6. Departamento de I&TI: Coordenador – Hugo Fernando
dos Santos Cardoso
7. Serviço de Economato, Cozinha e Limpeza: Responsável de Serviço - Elisabete Maria Pereira de Jesus Silva

A implementação e o desenvolvimento das acções, das de
continuidade e das novas que entretanto surjam, estarão
sempre condicionados pelas oportunidades que forem
acontecendo e pela capacidade e competência para as
gerir, o que reforça a importância de nos afirmarmos pela
identidade e pela coesão. É necessário, portanto, estarmos conscientes que, para atingir um resultado de excelência, precisamos de adoptar três regras de conduta: trabalhar; trabalhar muito e trabalhar muito e bem.

Contactos

E que este seja, definitivamente e para todos, um Bom
Ano.

Raso de Paredes
3750-316 Águeda

Luísa Carvalho
(directora geral)

8. Serviço de Transportes: Responsável de Serviço – Paulo Jorge Melo Barbas.

Tel: +351 234612020
Fax: +351 234612022
E-mail: cerciag@cerciag.pt
Website: www.cerciag.pt
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Consulta aos Colaboradores sobre Con- Programa BPI Seniores 2014
dições de Higiene, Segurança e Saúde No âmbito da candidatura apresentada ao Programa BPI
Seniores 2014, a CERCIAG foi convidada a estar presente
no Trabalho
Foi efectuada consulta aos Colaboradores sobre Condições de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. Dos 71
inquéritos distribuídos foram devolvidos 60. Não houve
inquéritos devolvidos em branco.

na cerimónia de entrega de prémios que decorreu no Centro Cultural de Belém no dia 08 de Outubro de 2014.

- Trabalhadores satisfeitos - 100%

A instituição foi contemplada com uma Menção Honrosa
no valor de 19.200€, para a concretização do Projecto In
Home, que tem com o objectivo a implementação de um
sistema de teleassistência e um sistema de monitorização
remota de saúde, actuando preventivamente, de forma a
evitar situações de emergência.

- Trabalhadores insatisfeitos - 0%

Mais Comunicação, Mais Participação

- Índice de Satisfação dos Colaboradores - 97,5%.

Decorreu nos dias 9, 12 e 29 de Dezembro de 2014, a acção de formação “Sexualidade na Deficiência”, dirigida a
ativos da instituição.

Foi concluída, este trimestre, a instalação dos meios audiovisuais no auditório da CERCIAG, que resultou do projecto Mais Comunicação, Mais Participação, cofinanciado
pelo Programa de Financiamento a Projectos pelo INR, I.P
e pela Câmara Municipal de Águeda, através do Programa
de Apoios às Organizações de Solidariedade Social.

Com esta formação pretendeu-se promover um espaço de
sensibilização para a temática, dúvidas e estratégias de
acção.

O espaço passa a ficar disponível para a realização de
actividades e sessões internas e externas utilizando os
novos meios.

Conclui-se que a formação foi uma mais-valia para os colaboradores, sendo uma experiência a continuar aprofundando novos temas.

Projecto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a
Projectos pelo INR, IP.

Após análise e tratamento estatístico dos inquéritos, obtiveram-se os seguintes resultados:

Formação de Activos

Visita de Acompanhamento Técnico da
Segurança Social ao DR
A CERCIAG recebeu no dia 10 de Outubro a visita Dra.
Fátima Lancha da Segurança Social, que procedeu ao
Acompanhamento Técnico dos Lares Residenciais. Esta
visita, já programada, centrou-se nas condições das instalações, funcionamento, equipa técnica e clientes, por forma a actualizar as novas fichas de acompanhamento e
avaliação das respostas sociais.

Eleição da CERCIAG para o Núcleo Executivo da Rede Social
No passado dia 16 de Dezembro de 2014 realizou-se o
Plenário do CLAS, no qual foram eleitos os novos membros do Núcleo Executivo.
Decorreu no passado dia 16 de Dezembro, no salão nobre
da Câmara Municipal de Águeda, reunião do Conselho
Local de Acção Social – Rede Social, para eleição dos
novos membros do Núcleo Executivo da Rede Social.
Nesta eleição foram nomeados, 1 Representante das
IPSS – Bela Vista e 2 Entidades sem Fins Lucrativos –
CERCIAG e Santa Casa da Misericórdia de Águeda.

Candidaturas
Para a continuidade dos serviços do 1º semestre de 2015,
foram apresentadas os seguintes Pedidos de Alteração ao
POPH:
Tipologia 6.2 – Qualificação de Pessoas com Deficiência e
Incapacidade
• Formação inicial;
• Formação contínua;
• IAOQE.
Foi ainda apresentado, para continuidade dos serviços
para o ano de 2015, a seguinte candidatura ao IEFP:
• Plano de Acção para o Centro de Recursos.

IAOQE
A medida de IAOQE abrangeu, durante todo o ano de
2014, 29 clientes, dos quais 22 transitaram para os cursos
da Formação Inicial e 4 continuaram a frequentar a medida no ano de 2015.
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Avaliação do formador na perspectiva do Formação Contínua
formando
Decorreu de 3 de Outubro a 21 de
No que diz respeito à satisfação global com o desempenho em cada área de formação (que engloba a avaliação
feita pelos formandos de cada área a todos os formadores
e professores que com eles desenvolvem actividades),
assim como o valor global obtido considerando todos os
cursos e todos os formadores/professores, são os seguintes os resultados obtidos: Costura – 93,9%; Práticas Administrativas – 94,1%; Cerâmica – 90,4%; Serralharia –
93,7%; Carpintaria - 89%; Serviços Gerais - 89%; Restauração – 87,8%; Jardinagem – 95,7%; Global - 91,7%.

Novembro de 2014 o
Curso 2 – “Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho – conceitos básicos”, com a duração de 50horas. A
formação foi dirigida a 8 ex-formandos da CERCIAG, colaboradores de várias empresas da zona de Águeda, Sever
do Vouga e Belazaima do Chão. Aos formandos os votos
de sucessos profissionais e pessoais.
Ainda no dia 27 de Novembro, terminou a 2ª Acção do
Curso 1 de Formação Contínua, iniciada a 04 de Setembro, com um total de 7 formandos aprovados.

Departamento Formação e Emprego - Integrações 4º Trimestre
Durante o 4º Trimestre de 2014, o Centro de Recursos
efectuou 3 integrações profissionais, sendo que foram integradas 30 PCDI’s ao longo do ano de 2014 e realizados
acompanhamentos pós-colocação (APC) a 44 PCDI`s. No
âmbito da medida de Apoio à Colocação, foram acompanhadas 43 PCDI’s durante todo o ano.
No dia 30 de Dezembro de 2014, dia do Formando na
CERCIAG, o Serviço de Mediação para o Emprego e o
Centro de Recursos, colocaram em exposição imagens
dos Formandos em PCT e dos Clientes em APC, nos seus
locais de trabalho e que pode ser visitada a qualquer momento no Hall da CERCIAG.

Congresso do Comité Paralímpico de
Portugal
O professor de Educação Física da CERCIAG participou
no I Congresso do Comité Paralímpico de Portugal, realizado no auditório da Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Lisboa nos dias 24 e 25 de Outubro. O tema do
congresso foi “Igualdade, Inclusão e Excelência Desportiva”. Durante o congresso foram apresentados e debatidos
vários assuntos relacionados com a inclusão desportiva e

excelência desportiva de pessoas portadoras de deficiência. Um dos objectivos em participar neste congresso esteve relacionado com uma grande vontade em desenvolver a prática de várias modalidades desportivas com os
clientes e formandos da CERCIAG. Assim, esta oportunidade foi vista como muito interessante para o adquirir de
mais conhecimentos nesta área.

Visita Fábrica HFA
No dia 16 de Outubro a Directora de Unidade de Clientes
e o Coordenador do Departamento de Actividades Ocupacionais, a convite de um dos proprietários - Engº Carlos
Alves, fizeram uma visita à fábrica HFA - Henrique, Fernando & Alves, S.A., empresa que se dedica à assemblagem e teste de equipamento electrónico e de telecomunicações. O objectivo desta visita prendeu-se com a auscultação da possibilidade da CERCIAG estabelecer protocolos de Experiências Ocupacionais no Exterior (EOE) para
o DAO ou de Prática em Contexto de Trabalho (PCT) para
o DFE. Dessa visita foi de imediato formalizada uma parceria com a área das Montagens do CAO para a elaboração de alguns trabalhos para esta empresa.
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Auto-representantes
Acção de sensibilização “RECICLAGEM”
No dia 14 de Novembro e no dia 5 de Dezembro o grupo
dos AR realizaram duas acções de sensibilização acerca
do tema Reciclagem, no DAO e no DFE. Estas acções

Assembleia Geral da CERCIAG
No dia 27 de Novembro, dois elementos do grupo dos AR
estiveram presentes na Assembleia Geral da CERCIAG,
para apresentação do seu Plano de Actividades para
2015, que integra o Plano de Actividades da organização.
O referido plano foi apresentado pelo formando Diogo
Santos, estando também presente o elemento Carlos Simões do DAO.

Entrega de presentes na Associação Acreditar
No dia 19 de Dezembro, as clientes Carla Sofia e Sandra
Marques deslocaram-se a Coimbra, com o acompanhamento da Terapeuta Alexandra Teles para fazer a entrega
dos presentes recolhidos junto dos funcionários da CERCIAG, bem como dos pensos rápidos coloridos cedidos
pela Farmácia Janeiro. Foi um momento muito emocionante e de grande partilha do qual muito nos orgulhamos.
“Hoje foi um dia muito especial! Hoje foi um dia em que
demos de nós e dos nossos amigos (funcionários da nossa segunda casa – a CERCIAG) à Associação Acreditar!
Entregámos todos os donativos trazidos, para que o dia-adia destas crianças e jovens com cancro sejam um pouco
mais coloridos!
Fomos muito bem recebidos e viemos com um sorriso na
cara, com a sensação de dever cumprido!
os Auto-Representantes”

decorreram directamente em todas as salas dos referidos
departamentos, bem como na secretaria e gabinetes técnicos, onde foi lido um pequeno resumo sobre o que devemos reciclar e como, assim como foram entregues pequenos folhetos para que no seu dia-a-dia as pessoas se vão
relembrando desta acção.
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Inauguração Jardim EDP
A CERCIAG inaugurou, no passado dia 7 de Novembro, o
seu Jardim EDP – Educação e Desenvolvimento Pessoal,
projecto financiado pelo programa EDP Solidária, da Fundação EDP e pelo Programa de Apoio a Instituições de
Solidariedade Social da Câmara Municipal.
O Jardim EDP é um espaço terapêutico e educacional vocacionado para os clientes da CERCIAG e aberto a toda a
comunidade, sendo constituído por 5 áreas distintas, nomeadamente a casinha dos sonhos, o trilho sensorial, o
lugar dos sabores, o cantinho das aromáticas e a horta.
Este espaço encontra-se aberto durante todo o ano, e pode ser visitado através de marcação prévia, sendo que o
utilizador pode usufruir das diversas actividades que vão
decorrer nos vários espaços do jardim.

Visita da Creche Shalom ao Jardim Sensorial da CERCIAG
Nos dias 4 e 5 de Dezembro recebemos a vista de dois
grupos de crianças da sala 1-2 anos da Creche Shalom,
no nosso Jardim Sensorial, com o objectivo de comemorar
o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
Recebemos 15 crianças e 3 acompanhantes no dia 4, e 10
crianças e 3 acompanhantes no dia 5. Ouviram histórias
na Casinha dos Sonhos e correram, brincaram e sorriram
ao explorar todos os cantinhos do nosso Jardim, em partilha com alguns dos nossos clientes de DAO. Foi um prazer receber no final as lembranças que nos trouxeram feitas pelos pequeninos!
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Clientes de DAO participam
Workshop “Dar côr à vida”

em

No dia 28 de Novembro um grupo de 7 clientes de DAO
participou no Workshop “Dar côr à vida” organizado pela
Casa da Juventude de Aveiro. Os trabalhos por eles elaboraram estão agora presentes numa exposição, onde 5
destes clientes participaram na sua inauguração, realizada
no dia 21 de Novembro.
Nesta Inauguração tiveram o prazer de participar num lanche partilhado com outras instituições também participantes deste workshop, bem como de participar em várias
actividades que decorreram no espaço da Casa da Juventude.

Visita Quinta de Santo Inácio
Foi realizado no passado dia 25 de Outubro visita à Quinta
de Santo Inácio, em Avintes com alguns clientes do DAO
que manifestaram essa vontade.
Realizaram-se passeios no parque e assistiram às várias
demonstrações que decorreram durante o dia; alguns clientes foram chamados a participar nas demonstrações
estando em contacto directo com os animais. No lanche
da tarde, os tratadores estiveram com os clientes e partilharam o lanche.
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Actuações da Fanfarra Zabumbar
03.10.2014 | “Socializar+” - Águeda
07.11.2014 | Inauguração do Jardim EDP
12.12.2014 | Aniversário Continente de Águeda
18.12.2014 | Festa de Natal da CERCIAG
Próximas actuações
13.02.2015 | Desfile de Carnaval Infantil - Águeda
15.02.2015 | Desfile de Carnaval – Sol Nascente – Águeda

Projecto de Judo Adaptado “IPPON”
Durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro
decorreu na CERCIAG o projecto de Judo Adaptado
“IPPON”. Estiveram envolvidos neste projecto um grupo
de 10 clientes do DAO e um grupo de 8 formandos do
DFE. Todas as semanas decorreram sessões de uma hora para cada um dos grupos, dinamizadas pelo Mestre de
Judo Pedro Lima. Ao longo destes meses todos os participantes tiveram a possibilidade de conhecer algumas técnicas desta modalidade e de as colocar em prática através
da realização de vários exercícios. Foi sem dúvida uma
boa experiência para todos e viveram-se bons momentos

Grupo de Malabares da CERCIAG
No dia 3 de Outubro, o grupo de Malabares da CERCIAG
participou na II Feira Social “Socializar Mais”, realizada no
Pavilhão do Ginásio Clube de Águeda, com uma actuação
em que participaram 17 clientes do DAO.
O mesmo grupo fez também uma apresentação na festa
de Natal da CERCIAG, realizada no dia 18 de Dezembro.

de interacção. No final todos os participantes questionaram quando seria a próxima aula, demonstrando que adorariam poder continuar a praticar judo e conhecer melhor
esta modalidade desportiva.
Projecto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a
Projectos pelo INR, IP.
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Acção de Sensibilização para a Deficiência - Circuito Adaptado
A CERCIAG foi convidada pela EB Fernando Caldeira de
Águeda para dinamizar, no dia 3 de Dezembro, uma acção
de sensibilização para a deficiência, através do Circuito
Adaptado, assinalando e celebrando o Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência. Os destinatários destas acções foram 32 alunos (delegados e sub-delegados) de tur-

mas do 2º ciclo e 8 professores da mesma escola. Todos
os presentes foram convidados a participar nas actividades apresentadas, nas quais tiveram a oportunidade de
perceber melhor algumas das dificuldades que pessoas
com diferentes tipos de deficiência ou incapacidade podem sentir na realização das suas tarefas do seu dia-adia. Foi notória a satisfação de todos durante a sua participação e no final da acção de sensibilização, fazendo-nos
perceber que foi uma experiência muito enriquecedora.

Projecto Átomo no fórum “A Sexualidade
na Diferença”
No dia 9 de Dezembro, na Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL), a convite da APPACDM de Anadia e no
âmbito o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência assinalado pela Câmara Municipal da Mealhada, o psicólogo Pedro Galveias fez a apresentação do projecto de “Educação
Afectivo Sexual - Átomo” no Fórum “A Sexualidade na Diferença” juntamente com um painel de oradores convidados que reuniu médicos, psiquiatras, psicólogos e técnicos. Neste fórum foi discutida a sexualidade e o amor entre pessoas com deficiência que culminou num interessante debate entre os oradores e o público presente.

GENTLE TEACHING
No dia 11 de Dezembro realizou-se na CERCIAG o 1º Encontro do Grupo Nacional da Pedagogia da Interdependência, onde estiveram presentes as instituições ASSOL,
Centro de Santo Estevão e CERCIAG.
Este grupo tem como objectivo o estudo e disseminação
da referida pedagogia (internacionalmente conhecida como Gentle Teaching), fundada pelo Prof. John McGee no
início da década de 80, surgindo como uma alternativa de
apoio a pessoas com deficiência e problemas comportamentais, que até então eram tratadas com o recurso a técnicas de condicionamento e punição.
A Pedagogia da Interdependência é principalmente uma
filosofia de vida e uma abordagem de apoio a pessoas

com vulnerabilidades, que assenta no respeito pela dignidade inerente a todos os seres humanos, na procura da
justiça e na busca do desenvolvimento de relações fundadas na Igualdade e na Interdependência.
Esta Pedagogia exige aos profissionais autocritica e a
consciência de que as únicas pessoas cujo comportamento podem controlar, e apenas em parte, são os próprios.
Assim, qualquer violência sobre as pessoas, qualquer abuso de poder dos profissionais, qualquer acto que leve o
profissional a ter para com as pessoas apoiadas, uma atitude que não teria para com o seu irmão, filho ou mãe,
não é aceitável.
O respeito absoluto pela pessoa e a justiça são valores
básicos da Pedagogia da Interdependência, que assenta
em 4 pilares:
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- Sentir-se Seguro;
- Sentir-se Amado;
- Ser capaz de Amar;
- Sentir-se Envolvido.

- Aceitar fazer coisas connosco;
- Gostar de fazer coisas com os outros.
O 2º Encontro está agendado para Fevereiro de 2015 no
Centro de Santo Estevão, em Viseu.

Para a pessoa apoiada poder sair do seu isolamento, deverá percorrer 4 degraus:
- Aceitar que fazemos as coisas para ela;
- Aceitar que fazem coisas com ela;

Avaliação Satisfação Colaboradores
Foram aplicados, durante o mês de Outubro, os Questionários de Avaliação de Satisfação dos Colaboradores relativa ao ano de dois mil e catorze.
Pela análise das médias obtidas por grupo de questões
pode concluir-se que os colaboradores da CERCIAG estão
claramente satisfeitos com as condições de Higiene, Segurança, Equipamentos e Serviços e com um nível de satisfação acima da média, tendo sido estes os grupos com
maior nível de satisfação, logo seguidos pela satisfação
com o desenvolvimento na carreira. O grupo de questões
que reuniu resultados menos satisfatórios foi o de
“satisfação com a gestão e sistemas de gestão”.
Da análise global resulta que 97% dos colaboradores estão satisfeitos ou muito satisfeitos, tendo sido obtido um
índice de satisfação de 85.6%.
Não foram apresentadas quaisquer sugestões.

CERCIAG integra Direcção da UCIPSS Águeda
A CERCIAG foi eleita para a Direcção da União Concelhia
das Instituições Particulares de Solidariedade Social de
Aguda.
A UCIPSS-AGUEDA representou o início de um processo
de planeamento estratégico, do estabelecimento de plataformas de entendimento e de cooperação entre todas as
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS´s),
equiparadas e outras, do concelho de Águeda. Pretende
promover respostas sociais cada vez mais eficazes, eficientes e próximas dos cidadãos, aproveitando os recursos
e a energia da sociedade civil afectados de uma forma
espontânea e voluntária, procurando encontrar, conjuntamente com todas as associadas, novas estratégias, respostas e modelos sociais, sobretudo nas áreas de maior
fragilidade.

Financiamento DAO

Magusto na CERCIAG

Foi com enorme satisfação que recebemos a notícia do
financiamento por parte da Segurança Social de mais 10
vagas no Departamento de Actividades Ocupacionais. Do
alargamento atribuído para mais 30 vagas e com a atribuição anterior de 9 financiadas, ficamos com a esperança
que para 2015 nos seja atribuído financiamento para as
restantes 11. A CERCIAG vê assim reconhecido o seu
esforço no apoio a uma população tão necessitada por
parte da tutela.

Celebrou-se mais uma vez o dia de São Martinho a 11 de
Novembro, no D.A.O.

Halloween
Na celebração do Halloween, a 31 de Outubro na sala de
convívio do D.A.O., alguns clientes mascararam-se a preceito, aproveitando ao máximo um dia de festa.
Como de costume a música deu um ânimo à festa, bem
como as pinturas faciais que fizeram a delícia dos clientes.
Um lanche com algumas iguarias à mistura, continuaram a
boa animação.
Todos os clientes se divertiram e mostraram entusiasmo
em mais uma festa de D.A.O.

Num magusto com bastante música à mistura para animar
a festa, os clientes puderam comer castanhas assadas no
jardim exterior, bem como um lanche caprichado.
A animação foi a palavra chave, tendo sido uma tarde de
diversão para todos.
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Sopas e Aromas
Decorreu no dia 29 de Novembro a V Edição do Evento
“Sopas e Aromas”, concurso de sopas da CERCIAG.
O evento, que tem revelado ser um sucesso, tem como
objectivo promover a interacção entre a comunidade, promover um espaço de convívio, e redescobrir tradições ligadas à Gastronomia Regional.
Durante o evento, os visitantes poderam saborear as diversas sopas a concurso, sendo estas acompanhadas do
melhor pão e broa da Região, e, para adoçar os paladares, foram servidas papas de abóbora.
Após votação de todos os participantes no evento, foram
os seguintes os vencedores:
Particular
1º - Mª Helena Braz
2º - Lina Roque
3º - Susana Marques
Restaurantes
1º - O Florindo
2º - O Manel
3º - 3 Manos

Associações
1º - Pioneiros
2º - Creche Shalom
3º - Bela Vista
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Campanhas de Natal

Loja de Natal

Postais Solidários

A Loja de Natal da CERCIAG abriu portas de 22 de Novembro a 24 de Dezembro de 2013, este ano na Rua Dr.
José Sucena, n.º 124.

A campanha de Postais Solidários da CERCIAG contou
este ano com imagens novas e originais. São postais criativos que estiveram disponíveis para aquisição por particulares, empresas e instituições, para envio aos seus familiares, amigos, clientes, fornecedores, financiadores, parceiros, associados ou outros stakeholders. (www.cerciag.pt/
postais)
Campanhas Solidárias
As peças manufacturadas da CERCIAG são únicas e irrepetíveis, criadas exclusivamente pelos nossos clientes, no
âmbito das actividades que desenvolvem. Únicas, pela
criatividade que lhe subjaz; irrepetíveis, pela sua individualidade, como individual e único é quem a elabora.
(www.cerciag.pt/campanhas)

Festa de Natal
Como manda a tradição, no dia 18 de Dezembro decorreu
na CERCIAG, com a participação de todos os seus clientes, familiares colaboradores e amigos, mais uma grandiosa Festa de Natal.
Com um programa variado e divertido com os Malabares,
o Rancho Folclórico Saltatio do DAO e diversas actuações
de música e dança por parte do DFE, das quais destacamos a Dança Cigana e uma música de Natal em língua
gestual por parte dos colaboradores do DFE, foi um dia
pautado pela animação e alegria, características deste
período festivo. De destacar, ainda, a actuação ao longo
do dia do Grupo Musical “Os Dois Manos” que com o seu
reportório de música portuguesa proporcionaram momentos inesquecíveis.
Esta festa culminou com a já famosa chegada do Pai Natal
à CERCIAG que de ano para ano é cada vez mais original.
Desta vez chegou de mota irrompendo pelo auditório ao
som da Fanfarra Zabumbar para espanto de todos os presentes. Esta surpresa foi proporcionada por um grupo de 3

A CERCIAG agradece ao Sr. António Sucena a gentil cedência do espaço.

Concerto de Natal da Banda Alvarense
A Banda Alvarense – Casal de Álvaro organizou, no dia 27
de Dezembro, na sua sede, um Concerto de Natal –
“Espectáculo Solidário – ajude a CERCIAG a ajudar”.
O evento teve como missão a angariação de alimentos e
brinquedos para a CERCIAG.
A CERCIAG marcou presença no Concerto com Clientes e
Técnicos do Lar Residencial e foi representada pelo VicePresidente da Direcção e pelas Directoras de Unidade.
motards amigos da CERCIAG que mais uma vez se disponibilizaram para esta visita que tanta agitação e alegria
trouxeram a todos os clientes. Muitas fotos em cima das
motas, muitas aceleradelas, muitos presentes distribuídos,
muita alegria estampada nos rostos… mais uma festa de
Natal à CERCIAG!
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Distribuição de Cabazes de Natal

Almoço convívio do Dep. Residências

Cumprindo mais um ano de serviço e lembrando quem
são os mais importantes para a CERCIAG, distribuiu-se
no, passado dia 23 de Dezembro, um pequeno “mimo”
natalício aos clientes do serviço de apoio domiciliário.

O Departamento de Residências, na sequência do que
vem sendo habitual, organizou mais um convívio entre Clientes e Famílias/significativos, Direcção, Directora, DU’s,
Equipa Técnica e ajudantes de acção directa, que se concretizou num almoço no dia 20 de Dezembro no edifício
sede da CERCIAG.

Este foi apenas um pequeno gesto de agradecimento pela
escolha do nosso serviço e pelo carinho muitas vezes demonstrado às equipas.

Esta iniciativa permitiu, mais uma vez, uma maior aproxi-
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mação às famílias, a oportunidade de troca de informações e opiniões e, ao mesmo tempo, a celebração antecipada da quadra natalícia.
Este encontro envolveu a participação não só da Residência, como também do DAO através da área de prestação
de serviços, do DFE através da área de restauração e da
disponibilidade das cozinheiras da CERCIAG.
A nós juntaram-se ainda a equipa de Apoio Domiciliário,
que após o serviço, aderiram a este momento de partilha
e confraternização.

Dia do Formando
Decorreu no dia 30 de Dezembro de 2014 a comemoração
do “Dia do Formando” do departamento de Formação e
Emprego da CERCIAG.
As actividades da manhã passaram pela participação de
todas as áreas no jogo “caça ao tesouro”.
No período da tarde, no auditório, os formandos visualiza-

ram um vídeo das áreas, nas suas diversas tarefas, não
esquecendo de destacar os finalistas, que deixaram mensagens de agradecimento e de incentivo para os colegas
que continuam a sua formação.
Foram entregues os Diplomas aos finalistas bem como os
Diplomas de Mérito para 1º, 2º e 3º ano e Diploma de Prática em Contexto de Trabalho.

