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Editorial
Cumpriu-se outro trimestre.

CERCIAG 30 ANOS

Porque fazemos questão de corresponder aos reptos que nos lançam e
aos desafios que nos propomos, publica-se hoje o terceiro número do
Boletim Informativo da CERCIAG - possa ele satisfazer as necessidades
de, e o direito a, informação permanente e actualizada de todos
quantos, directa ou indirectamente, estão ligados a esta Casa.
A CERCIAG está em processo de DNA - Desenvolvimento de Novas
Atitudes. E não o está por uma questão de gosto ou preferência, mas
por imposição legal e imperativo ético que não nos deixam margem
para opções moldadas pela comodidade de voltar costas aos factos e
ignorar as evidências.
O destino da avestruz que enterra a cabeça na areia quando pressente
o perigo está suficientemente explicado para sabermos que não é essa
a solução. Podemos, portanto, divergir na interpretação mas não nos é
consentido vacilar perante o princípio.
Se ter visão é útil, não a ter é uma desvantagem competitiva. É
necessário, pois, ver de longe (com objectividade, isenção e
distanciamento), ver ao longe (com acuidade e antecipação) e ver longe
(com percepção e alcance). Sempre com a certeza de que, na grande
maioria das ocasiões, as coisas são apenas o que parecem e ponto
final. Como dizia Freud “ás vezes um charuto é apenas um charuto”.
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Em destaque...
CERCIAG EM MOVIMENTO V
Pelo quinto ano consecutivo teve lugar, no dia 21 de Setembro, o evento CERCIAG EM MOVIMENTO V, organizado pela CERCIAG em
parceria com a Câmara Municipal de Águeda e com a “Empresa Margens Desportos de Aventura”.
Realizado na avenida Eugénio Ribeiro e na Praça António Breda, esta iniciativa inseriu-se na Semana Europeia da Mobilidade e no Ano
Europeu da Igualdade de Oportunidade para Todos e proporcionou aos participantes a realização de desportos de aventura, de
desportos adaptados e a participação em ateliês culturais de expressão corporal, plástica e dramática. Foi possível, igualmente, a
participação em ateliês de sensibilização para a temática da Deficiência Motora, da Deficiência Visual, da Deficiência Auditiva, dos
Estilos de Vida Saudáveis e do Ambiente.
O evento reuniu com cerca de 700 participantes, clientes da CERCIAG, 5 Instituições de apoio a Pessoas com Deficiência, Grupo de
Jovens da Cruz Vermelha de Águeda e Alunos da Escola EB1 de Águeda.
A organização contou com apoio da: FENACERCI, ACAPO, Associação Cultural dos Surdos de Águeda, Centro de Saúde de Águeda,
Biblioteca Municipal de Águeda, Fórum da Juventude de Águeda, Bombeiros Voluntários de Águeda, Escola de Bailado de Aveiro, D'
Orfeu, Caixa Geral de Depósitos, Toyota, GNR, Junta de Freguesia de Águeda, Federação Portuguesa de Jinha Kenpo, Clube de Ténis de
Águeda, Associação de Basquetebol de Aveiro, Empresa Cinematográfica S. Pedro, Pecol, M. Rodrigues, Rodi, Mc Donalds, Sitio do
Passal, Marfer, Lactogal, da LactAçores, LA e HUF.

Aconteceu......

~
Em jeito de opiniao…
“ O movimento não é progresso, assim como a actividade não
é realização. O esquilo na sua gaiola rotativa faz movimento e
mostra actividade sem chegar a parte alguma. Quem se deixa
ir ao sabor das ondas pode ter grande actividade mas moverse para trás. A sua energia pode dissipar-se, como o vapor de
água no espaço vazio, se falar demais sobre os seus planos.
Seja um executor, não um falador.
«Pense», sim, mas não divague até outra pessoa pensar,
resolver e agir. O homem que tem de ser convencido a agir
antes de entrar em actividade não é um homem de acção...
tem de agir conforme respira. Proceda como se fosse
impossível falhar. Só as suas acções determinam e mostram o
seu valor. Se ficar recostado e quieto a ver o mundo passar - o
mundo passa mesmo. Não há nenhuma força do destino a
planear a vida dos homens. O que nos sucede, de bom ou de
mau, é quase sempre o resultado da nossa acção ou da falta
dela. A acção é a base de qualquer realização.”

Gente nova
A Equipa da Unidade Educativa conta, desde Setembro, com dois novos elementos: os Professores Mónica Costa e Miguel Cruz.
A CERCIAG dá-lhes boas vindas e endereça votos de uma excelente e estreita colaboração na certeza de que, uma vez da CERCIAG
sempre da CERCIAG.
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Alfred Montapert, in 'A Suprema Filosofia do Homem’
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Breves...

Formação em Posto de Trabalho, Estágios e IAOP
No decorrer do 3º trimestre foram colocados em mercado de trabalho 7 formandos - 2 em Formação em Posto de Trabalho e 5 em
Estágio.

Foi realizada partilha da experiência da CERCIAG no curso de “Introdução ao Planeamento Centrado na Pessoa”, promovido pela
ASSOL.

Teve início em Setembro a frequência das diferentes áreas de formação por 5 candidatos apoiados no âmbito de IAOP (informação
Avaliação e Orientação Profissional).

Decorreu durante o mês de Junho a Colónia de Férias na Praia da Barra Aveiro, com a participação de 34 clientes.

Tiveram lugar, durante todo o mês de Junho, Fins-de-Semana na Barra Aveiro, com a participação de 20 clientes.

Formação de Activos

Candidaturas

A CERCIAG, no âmbito das TIC's, certificou 3 formandas externas,
tendo-lhes sido passados os respectivos diplomas de
“Competências Básicas em Tecnologia da Informação”.

A CERCIAG apresentou Candidatura aos Prémios para “Igualdade
na Diversidade” no âmbito do Ano Europeu da Igualdade de
Oportunidade para Todos - para uma sociedade mais justa. Este
projecto tem por objectivo premiar as organizações da sociedade
civil e empresas que desenvolvam actividades de promoção e
aplicação do princípio da igualdade e da não discriminação,
consideradas boas práticas, em razão do sexo, raça ou origem
étnica, religião ou crença, deficiência, idade e orientação sexual.

Foi preenchida a lotação máxima autorizada de clientes de CAO Domiciliário, acrescido de um cliente extra-numerário.

Foi enviado ao IEFP, em 30 de Junho, Relatório de Execução Intermédio no âmbito do Programa Constelação, relativo às Medidas
5.2.1. (Desenvolvimento Pessoal e Profissional) e 5.2.2. (Integração de Mercado de Trabalho).

Está a decorrer, para 4 trabalhadoras externas á Instituição, um
curso de 12h em TIC Tecnologias da Informação e Comunicação.
No passado mês de Agosto procedeu-se à adaptação da viatura afecta ao Apoio Domiciliário, tendo sido adquirido equipamento
legalmente exigido (armário para fornecimento de refeições).

A Direcção, com a presença do Revisor Oficial de Contas, Dr. Jorge Silva, apresentou ao Conselho Fiscal, no dia 19 de Setembro, as
Contas Intercalares e Demonstrações Financeiras a 30 de Junho.

O Departamento de Formação realizou o levantamento de
Necessidades de Formação dos Colaboradores da CERCIAG e de
Entidades Externas dentro da sua zona de abrangência, para
elaboração o Plano de Formação de Activos para 2008.

A CERCIAG apresentou como exemplo de uma Boa Prática na
área da deficiência, o Evento “CERCIAG EM MOVIMENTO, UM
EVENTO EM CRECIMENTO”.
Realizar-se-á, no dia 7 de Novembro, a cerimónia pública de
entrega dos prémios às entidades vencedoras, no respectivo
Governo Civil.

Encontra-se em fase de conclusão o Relatório de Auto-avaliação no âmbito do pedido de Renovação da Acreditação da CERCIAG
como Entidade Formadora, que será enviado ao IQF - Instituto para a Qualidade na Formação, I.P.

Parcerias
Avaliação de Necessidades e Satisfação

A CERCIAG renovou, para ano lectivo 2007-2008, a sua participação, na qualidade de parceira da Câmara Municipal e do
Agrupamento de Escolas de Águeda, nas Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico, na vertente da
Actividade Física e Desportiva. A actividade será realizada na Escola EB 2,3 Fernando Caldeira, com 2 turmas do 4º ano.

Foi realizado Diagnóstico de Necessidades e Satisfação, para aferição de necessidades e grau de satisfação de formandos,
famílias e empresas, intervenientes no processo formativo do Centro de Formação e Emprego (CFE) da CERCIAG.

Foi estabelecida parceria entre a CERCIAG e a Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro no âmbito da concretização de
Seminário sobre Implementação e Certificação de um Sistema de Gestão de Qualidade nas IPSS's.

Foi aplicado, durante o mês de Setembro, um Inquérito de Satisfação aos Colaboradores da CERCIAG.
Este inquérito versa um conjunto de temáticas relativas ao modo como o colaborador percepciona a CERCIAG, de modo a aferir o
grau de satisfação com a organização e de motivação sobre as actividades que desenvolve.
Os resultados respectivos serão disponibilizados ainda no decurso do mês de Outubro.

Postais de Natal
A CERCIAG está a realizar a Campanha de Postais de Natal/ 2007. A colecção deste ano, que conta com 6 exemplares, pode ser
adquirida nos Serviços Administrativos da CERCIAG.
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Auto representantes...

Serviço de Apoio Domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário, conta a partir de Setembro, com mais uma colaboradora que vem juntar-se à restante equipa, de
modo a poder responder, com ainda maior eficiência, às necessidades dos clientes.
O serviço, em fase de reestruturação, procedeu à alteração das suas Normas de Funcionamento e à implementação de boas práticas
na área da Segurança e Higiene Alimentar.
É prioridade do Serviço, para o último trimestre deste ano, apostar na formação da Equipa Técnica e das Ajudantes familiares.

No passado dia 7 de Setembro, o grupo de auto representantes reuniu-se para debater as problemáticas da
prevenção climática, que resultou na seguinte opinião:

Problemáticas climáticas:

Mostras e Exposições

O que são?

Continua patente até ao final do ano, a Exposição Comemorativa do 30º Aniversário da CERCIAG.
A CERCIAG participou com um Stand de exposição de produtos, na Festa do Leitão que decorreu entre os dias 05 e 09 de Setembro, na
Praça 1.º de Maio.

Foi com o aparecimento da revolução industrial que as alterações do clima começaram a aparecer e a destruir a
camada do ozono.
No Sec. XIX a industria aumentou de tal forma que os gases provocados começaram a romper a camada de ozono.
Assim como também a destruição da floresta.
Hoje o homem está muito preocupado com a situação, e está a estudar processos para obtenção de meios para
reduzir os gases existentes na atmosfera.

Kenpo na CERCIAG

Soluções a tomar?

- No passado mês de Setembro iniciou, nas
instalações da CERCIAG, a actividade de
KENPO (arte marcial de defesa pessoal).
Os treinos decorrem às terça-feira e à
sexta-feira das 19H30 às 21H00, com o
Sensei (monitor) Miguel Costa.

A música que nós demos…

Zab mbar
FANFARRADACERCIAG

Setembro, 07 Abertura da Festa do Leitão de Águeda, promovida pela ACOAG;
Setembro, 21 “CERCIAG EM MOVIMENTO V”;
Setembro, 23 “Encontros de História”, promovidos ACERT em Espinhel;

O homem para reduzir a emissão de gases para a atmosfera deve por começar a implantar sistemas de energia
renováveis como por exemplo:
Painéis solares (Energia solar).
Aerogeradores (Energia eólica).
Barragens (Energia hidráulica).
Matéria orgânica (Biomassa).

O que pode Fazer?
Trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes.
Desligue os aparelhos domésticos quando não estiver a usar.
Utilize mais transportes públicos
Evite desperdiçar água
No dia 24 de Julho de 2007 fui à praia com as áreas da Horto, Jardinagem e também a Restauração. Gostei muito de ir à praia, achei
muito interessante, onde se pode conviver com as pessoas de outras áreas. Os colegas eram muito fixes e as monitoras também eram
espectaculares. Adorei, podia-se repetir se fosse possível. Ia ser muito divertido. Também adorei ir à água. Fez-me muito bem.
Carla Ramos (Restauração)
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