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EDITORIAL
Esta edição do CERCIAG_ORA pretende trazer a público as notícias mais relevantes relativas ao ultimo trimestre
de 2020 e encerrar o ano que acabou. Infrutiferamente, entendemos nós. Passará muito tempo, seguramente, e
ainda se falará do ano em que a vida, tal como a conhecíamos, se alterou profundamente e aprendemos a acordar
com o coração encostado ao ouvido, presos numa angústia pardacenta, agarrados a nós próprios e a arco-íris de
esperança instantânea que se foram desvanecendo à medida que fomos descobrindo que não, não íamos ficar
todos bem. E também não estamos todos, como não estivemos durante 2020, no mesmo barco. Nem pensar.
Alguns de nós estiveram, verdadeiramente, no fio da navalha e pouco tolerantes aos queixumes de falta de
liberdade de quem nunca a perdeu.
O momento que vivemos é difícil, temos a mais absoluta consciência disso; mas é também o momento para que
não percamos de vista, sob hipótese alguma, aquilo que é verdadeiramente fundamental - as causas que dão razão
de ser às organizações e que são, afinal, as pessoas. E foi este sobressalto ético que nos norteou. Nós, aqui, na
CERCIAG, sem heroísmos, temos essa estranha mania de ter fé. De acreditar que é possível; de fazer tudo o que
podemos e sabemos para que seja possível e para que valha a pena. E nos momentos mais difíceis refugiamo-nos
nesse querer muito para fazer acontecer. Talvez, quem sabe, trabalhar com a deficiência nos tenha aberto portas à
dimensão maior do aparente improvável e, não sabendo ser impossível, ir lá e fazer. Temos absoluta consciência
do clichê, como temos a de que, às vezes, não há nada como um clichê para explicar uma ideia. É assim que
somos. Sem grandes heroicidades; só porque sim e porque essa é aquela que queremos seja a nossa marca
identitária.
Por tudo isto, e por esta necessidade de sobreviver e seguir em frente, nesta edição queremos apenas prestar duas
homenagens.
A primeira homenagem, prestamo-la a todos aqueles de quem nos despedimos no último ano. Perdemos
familiares, perdemos amigos, perdemos conhecidos, perdemos pessoas de quem gostávamos muito, perdemos
pessoas que nos tinham feito bem e percebemos, na pele, que não se morre só de COVID. Morre-se também
porque, por uma infinidade de razões, o coração deixa de bater. E porque seria impossível referi-los todos,
deixamos aqui impressos os nomes dos clientes que nos deixaram em 2020: João Martins de Pinho, Maria Leonor
Ferreira dos Santos, Sérgio Ricardo dos Santos Oliveira, Luís Jorge Figueiredo Fernandes, Maria de Fátima Pinho
Tavares. Neles, homenageamos todas as nossas perdas. Quando falamos deles, o molde das nossas letras será
sempre feito de maiúsculas e não há ciências exactas de resultado zero. Há contas que não se fazem de cabeça,
há códigos por descobrir e há bocadinhos de memória espalhados por aí.
A segunda homenagem, prestamo-la a todos os trabalhadores da CERCIAG: por terem trabalhado, quando a
mensagem insistentemente veiculada, numa fase inicial, era “fiquem em casa”; por, numa segunda fase de
facilitismo generalizado, se terem privado e protegido em nome, também, de um dever profissional maior; por terem
deixado as suas famílias e se terem disponibilizado a confinamentos prolongados, em nome da segurança das
pessoas com quem trabalham, sem necessidade de presenças mediáticas, coberturas jornalísticas, ou palmas nas
varandas; por engolirem a raiva, a ingratidão e a ignorância (sempre atrevida) de uma certa comunicação social
justiceira, que elegia heróis e queimava em fogueiras sacrossantas organizações e profissionais; e, sobretudo, por
terem sido capazes de, ultrapassando os seus próprios medos e inseguranças, se superarem, tendo sido
verdadeiros guardiões das nossas pessoas.
Enquanto Directora Geral da CERCIAG curvo-me perante a memória dos primeiros e o desempenho e resiliência
dos segundos.
Que em 2021 sejamos capazes de manter a única posição possível na defesa do que haja de ser defendido:
intransigentemente de pé e nunca de cócaras perante interesse ou circunstância alguma. Sempre, sem ceder à
ditadura do medo. E, se não for pedir muito, que seja este mesmo o céu, mas outro o chão .
Luísa Carvalho
directora geral
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Arquitecto Carlos Veiga Pinto Camelo
Traçou a lápis fino; na arquitectura do provável desenhou impossíveis. Ora
em tons suaves, ora carregados de paixão, aqui e ali pincelados com a
ternura indizível de um olhar profundo que lia nos espaços em branco que
ficam entre uma palavra e a outra.
Era interior e intimismo e era cidade e paisagem e espaço aberto,
clarabóia, luz, móvel, e projecto, régua e esquadro, equilíbrio, beleza e
estética e foi sempre liberdade.
E era tão nosso!!!! Nos sonhos, na rebeldia, no humor, na ternura, na
forma singular de só se importar com o que importava… E nós, todos nós,
a CERCIAG toda, somos tão dele!!
Projectou-nos a casa, das paredes à fuga para os sonhos, e arquitectou
connosco geometrias diversas de formas iguais.
E escolheu o ultimo dia de um ano tão duro para nos dizer que a sua
arquitectura se fará agora de uma aguarela de memórias em tons pastel
(sempre os tons pastel…) onde teremos de aprender que nada é nosso
para sempre.
Muito obrigada, Sr. Arquitecto!
desenhou nos nossos vazios.

Por tudo e por todos os riscos que

[O Arquitecto Veiga Camelo integrou a Direcção da CERCIAG em
vários mandatos e foi, por mais de duas décadas, o Arquitecto autor de
inúmeros projectos da Organização.
O seu nome ficará para sempre, indelevelmente, ligado ao nome da
CERCIAG.]

Reuniões da Direcção com o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial
de Contas
No dia 14 de Outubro a Direcção da CERCIAG, assessorada pelo Revisor
Oficial de Contas, pela Directora Financeira e pelo Responsável da
Qualidade, reuniu com o Conselho Fiscal para apresentação do Relatório
Intermédio de Actividades e Contas, referente ao 1° semestre de 2020.
A 18 de Novembro, a Direcção da CERCIAG realizou nova reunião,
para apresentação do Plano de Actividades e Orçamento relativo ao
exercício de 2021 e emissão do respectivo Parecer, nos termos da lei.
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Assembleia Geral Ordinária
CERCIAG, reunida em Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de
Novembro, aprovou por unanimidade o Plano de Actividades e o
Orçamento para 2021.
Foi ainda aprovada, igualmente por unanimidade, a alteração parcial dos
Estatutos da Cooperativa.
Pode ler-se nos objectivos do Plano de Actividades agora aprovado que
”estamos longe de avaliar os reais impactos da pandemia nas
aprendizagens, na alteração de comportamentos, na saúde física e mental
e no relacionamento social e, por isso, os mesmos constituirão um dos
focos das acções de gestão no eventual redesenho de processos, produtos
e de novos serviços que possam ser disponibilizados, quer do ponto de
vista da conceptualização, quer do ponto de vista dos fundamentos e das
práticas, até à realocação e optimização na utilização de recursos.
O nosso desafio, e o nosso compromisso, é o de sermos capazes, com
prudência, com responsabilidade e sem medo, de construir oportunidades a
partir de uma situação potencialmente geradora de dificuldades,
procurando criar uma cadeia de exigência entre aquilo que deve ser a
protecção imposta e a afirmação do primado dos direitos sociais, que sob
hipótese alguma pode ser escamoteada”.

Protocolo de cedência de instalações
A Câmara Municipal de Águeda assinou um protocolo com a CERCIAG que
formaliza a cedência das instalações e espaço exterior do antigo Jardim de
Infância de Pedaçães, em Lamas do Vouga a esta organização. A
infraestrutura vai agora ser transformada em salas de trabalho do Centro
de Atividades Ocupacionais.
A metodologia de intervenção do CAO na CERCIAG centra-se no
Planeamento Centrado na Pessoa, que tem como principal objectivo a auto
-determinação, tomando as escolhas dos clientes como ponto de partida
para a organização dos apoios. Na prática, o exercício da autodeterminação tem como condições que a pessoa expresse os seus sonhos,
faça escolhas, participe na definição do seu percurso individual, participe
na solução dos problemas, aprenda nos contextos, usufrua da rede social e
tenha controlo sobre os acontecimentos da sua vida.

A diversidade de serviços e apoios disponibilizados no âmbito das
Actividades Ocupacionais requer, também, multiplicidade de espaços
físicos para o seu desenvolvimento, situação que tem sido particularmente
mais evidente em período de pandemia.
O CAO tem procurado alargar a sua intervenção, respondendo aos novos
desafios sociais, ao envelhecimento dos seus clientes e às necessidades,
cada vez mais abrangentes, de clientes, famílias e comunidade.
Este espaço, constituído por duas salas e zona exterior, será uma mais
valia para a prestação de serviços com qualidade, dinamizadas neste
departamento.
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Directora Geral da CERCIAG é a nova Presidente da Assembleia
Geral da FENACERCI
A Directora Geral da CERCIAG, Dra. Luísa Carvalho, foi eleita para o cargo
de Presidente da Assembleia Geral da FENACERCI – Federação Nacional
de Cooperativas de Solidariedade Social.
Na Assembleia Geral eleitoral que ocorreu no dia 22 de Outubro, foram
eleitos os Órgãos Sociais daquela Federação para o quadriénio 2020/2024,
que passam a ter a seguinte composição:
Assembleia Geral
Presidente (CERCIAG) – Luísa Carvalho
Vice-Presidente (CERCIFAF) – José Luís Ribeiro
Secretária (CERCIOEIRAS) – Ivone Félix
Conselho Fiscal
Presidente (CERCIBRAGA) – Vera Vaz
Vogal (CERCIMOR) – Antonieta Bento
Vogal (CERCIZIMBRA) – Maria João Figueira
Conselho de Administração
Presidente (CERCILISBOA) – Julieta Sanches
Vice-Presidente (CERCIPENICHE) – Rogério Cação
Tesoureiro (CERCICA) – Rosa Neto
Secretário (CERCINA) – Joaquim Pequicho
Vogal (CERCIAMA) – Ana Brás

Departamento de Formação
Balanço 2020
O Departamento de Formação da CERCIAG iniciou os seus serviços no dia
02 de Janeiro, através das medidas de Formação Profissional Inicial e
Contínua, dando continuidade a 14 cursos de formação profissional inicial e
1 curso de formação profissional contínua para activos desempregados. À
semelhança do verificado em 2018, a CERCIAG começou o ano de 2020
com 2 operações de formação profissional, ao abrigo do POISE, a decorrer
em simultâneo.
A situação excepcional desencadeada pela pandemia da doença
COVID-19 conduziu à tomada de um conjunto de medidas de carácter
extraordinário, entre as quais a suspensão das actividades formativas
destinadas a pessoas com deficiência e incapacidade, entre os dias 16 de
Março e 31 de Maio de 2020. Com a entrada na fase de desconfinamento,
a partir de 18 de Maio, a CERCIAG procedeu à reorganização da
actividade formativa e das suas dinâmicas de funcionamento, sendo
possível, a partir do dia 02 de Junho, ser retomada a actividade formativa
presencial, com as devidas adaptações e com a adopção prévia de todas
as medidas de higiene e segurança obrigatórias e adequadas para todos os
intervenientes, de acordo com as orientações da autoridade de saúde.
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Apesar de todos os constrangimentos existentes associados a esta
pandemia, a CERCIAG foi bem-sucedida na retoma e desenvolvimento das
suas actividades formativas. Em 2020, o Departamento de Formação
desenvolveu 22 cursos de formação profissional e atendeu um total de 122
clientes, 25 dos quais concluíram com sucesso os seus cursos de
formação.
Cursos de Formação Profissional Inicial
Em 2021 a CERCIAG irá disponibilizar novos cursos de formação
profissional inicial para activos desempregados com deficiência ou
incapacidade. A inscrição poderá ser feita através do preenchimento da
Ficha de Inscrição, que se encontra disponível em www.cerciag.pt, ou na
Recepção do Centro de Formação e Emprego da CERCIAG.
- Carpintaria (Percurso C);
- Cerâmica (Percurso C);
- Serralharia (Percurso C);
- Jardinagem (Percurso C);
- Práticas Administrativas (Percurso C);
- Serviços Gerais (Percurso C);
- Restauração (Percurso C).
Requisitos de admissibilidade:
- idade igual ou superior a 16 anos,
- deficiência ou incapacidade num ou vários domínios da vida,
- inscrição obrigatória no Centro de Emprego de Águeda.

Benefícios:
- Bolsa de Formação (Portaria nº 60-A/2015 de 02 de Março, com as
posteriores alterações);
- Alimentação ou subsídio correspondente;
- Transporte ou subsídio correspondente;
- Seguro de Acidentes Pessoais.
Formação Prática em Contexto de Trabalho - Conclusões
Nos meses de Outubro e Novembro, alguns/algumas formandos/as
concluíram a sua Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT),
marcando assim uma etapa importante do seu percurso formativo.
A CERCIAG contou, para isso, com a colaboração de várias entidades
parceiras que acolheram os/as nossos/as formandos/as e lhes
proporcionaram várias aprendizagens em contexto de trabalho.
A 26 de Outubro, os formandos do curso 1 - Carpintaria B concluíram a sua
FPCT nas entidades: Moviroma - Indústria de Mobiliário, Lda., Tupai, S.A.,
Só Ferreiras - Carpintaria, Lda. e Mart - Metal Art Robot.
No mesmo dia, as formandas do curso 13 - Serviços Gerais B concluíram a
sua FPCT nas seguintes entidades: Centro Social Arco-Íris – IPSS,
Distribairro – Supermercados, Lda., IDL - Instituto Duarte Lemos e Terraços
do Mirante - Actividades Hoteleiras, Lda.
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Já a 20 de Novembro, concluíram a sua FPCT os/as formandos/as do
curso 9 - Jardinagem B, tendo esta experiência decorrido na União de
Freguesias de Recardães e Espinhel, no Município de Águeda, na União
de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga e na Freguesia de
Valongo do Vouga.
Importa referir que 9 formandos/as ficaram integrados/as com medidas
activas de emprego do IEFP, 3 com estágio de inserção (EI) e 6 com
contrato emprego-inserção+ (CEI+).
A CERCIAG agradece publicamente toda a disponibilidade que estas
organizações demonstraram ao longo deste ano e meio, no acolhimento e
na integração destes/as nossos/as formandos/as.
Finalistas de Carpintaria, Serviços Gerais e Jardinagem
Os formandos do Curso 1 – Carpintaria B e as formandas do Curso 13 –
Serviços Gerais B concluíram, o dia 28 de Outubro de 2020, os seus
percursos formativos, obtendo, além da certificação profissional das
referidas áreas, a certificação escolar ao nível do 3º ciclo do ensino básico.
No dia 24 de Novembro de 2020 concluíram os percursos formativos os/as
formandos/as do Curso 1 – Jardinagem B, obtendo as mesmas
certificações.
A CERCIAG felicita estes/as formandos/as pela conclusão dos seus cursos
de formação profissional e deseja-lhes muito sucesso nesta nova etapa das
suas vidas. Foi um prazer trabalhar convosco. Muitos parabéns!

Curso de Operador/a de Jardinagem visita PLANTAVEIRO
No dia 6 de Novembro de 2020, o curso 8-Operador/a de Jardinagem,
financiado pelo programa Operacional POISE-03-4229-FSE-000238, do
Departamento de Formação da CERCIAG, realizou uma visita de estudo à
estufa PLANTAVEIRO- Viveiro de Plantas Hortícolas, Lda., em Oliveirinha.
Esta atividade permitiu consolidar os conteúdos relativos às unidades
programáticas relacionadas com espécies ornamentais utilizadas no jardim,
botânica, fatores edafo-climáticos, exigências a respeitar na multiplicação
de plantas, caracterização das funções vitais das plantas e os principais
órgãos e morfologia vegetal.
Os/as formandos/as obtiveram, assim, melhor conhecimento da estrutura
de uma estufa, aprenderam como agrupar cada planta e como multiplicar
cada espécie desde a semente à espécie. Obtiveram também melhor
conhecimento dos cuidados a ter com as plantas, desde a colocação da
semente na terra à proteção da planta.
Foi uma visita muito enriquecedora, para todos/as, formandos/as e
formadora.
O Curso de Operador/a de Jardinagem agradece a disponibilidade,
acolhimento e simpatia por parte da PLANTAVEIRO- Viveiro de Plantas
Hortícolas, Lda.
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Curso de Serralheiro/a Civil visita Narrativabstracta, Lda
No dia 18 de Dezembro de 2020, o curso 5-Serralheiro/a Civil, financiado
pelo programa Operacional POISE-03-4229-FSE-000238, do Departamento
de Formação da CERCIAG, realizou uma visita de estudo à Empresa
Narrativabstracta, Lda.
Esta actividade permitiu consolidar os conteúdos relativos às unidades
programáticas relacionadas com soldadura e outros trabalhos em oficina,
tais como marcações, medições e traçagens de peças, e também os
conteúdos ao nível da segurança, higiene, ambiente e saúde no trabalho.
Foi uma visita muito enriquecedora para todos os formandos, que permitiu
o contacto com a realidade de uma Serralharia.
O curso 5-Serralheiro/a Civil agradece a disponibilidade, acolhimento e
simpatia por parte da empresa Narrativabstrata, Lda.

Halloween - Dia das Bruxas 2020
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Sabores sobre Rodas
A CERCIAG dinamizou durante as quintas-feiras do mês de Novembro a
iniciativa “Sabores sobre Rodas”, que consistiu na venda ao público de
refeições confeccionadas quer pela CERCIAG, quer pelos restaurantes e
pastelarias que habitualmente colaboram no evento Sopas e Aromas. Esta
venda ao público foi realizada através de take-away, com recurso ao
sistema de drive-through, nos dias 05, 12, 19 e 26 de Novembro.
A iniciativa foi um verdadeiro sucesso, tendo sido distribuídas cerca de 500
refeições nos 4 dias do evento.
O “Sabores sobre Rodas” teve como propósito substituir o tradicional
concurso de sopas da CERCIAG “Sopas e Aromas”, tendo contado com a
colaboração de 8 restaurantes da Região, 18 Pastelarias e alguns
particulares, que de uma forma solidária, quiseram participar no evento
através da confecção de sopas e sobremesas.
Sorteio de rifas
Foi realizado no dia 4 de Dezembro, o Sorteio das rifas do evento “Sabores
sobre Rodas”.
Premiados:
1º prémio - Cabaz CERCIAG – Libertina Barata (rifa nº 1697);
2º prémio - Conjunto 3 garrafas de vinho – Alice Debeauvais (rifa nº 0425);
3º prémio - Presépio CERCIAG – Manuela Jesus (rifa nº 0412).
A CERCIAG agradece o contributo de todos(as) nesta iniciativa.
Edição Especial de Natal
No dia 17 de Dezembro a CERCIAG dinamizou a “Edição Especial de
Natal” do “Sabores sobre Rodas”. O evento contou com a participação
especial do Chef Ivo dos Leitões, que confeccionou a sua muita apreciada
Paella, e de restaurantes da região com as suas saborosas sopas.
Características ainda desta quadra foram também as sobremesas
tipicamente natalícias, que faziam parte da ementa do evento e que foram
oferecidas por diversas pastelarias da Região.
Esta iniciativa revelou-se um sucesso, tendo sido vendidas mais de 100
refeições no dia do evento.
A CERCIAG agradece publicamente a todos os que colaboraram no
“Sabores sobre Rodas” e no “Sabores sobre Rodas - Edição Especial de
Natal”.

Festa de Natal CERCIAG
A Festa de Natal tem sido ao longo dos anos um marco importante na
dinâmica da CERCIAG. Momento de partilha e confraternização de toda a
família CERCIAG, esta festa foi sempre caracterizada pela música,
espectáculo, teatro, dança, artistas residentes e convidados, um delicioso e
abundante lanche, e um Pai Natal sempre original que ora chegava de
mota, de carro de bombeiros, a cavalo, de limusina, de automóvel clássico,
e até de avião…!
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Apesar da pandemia, e dada a importância desta efeméride para todas as
pessoas que apoiamos, a CERCIAG não poderia deixar de organizar uma
Festa de Natal adaptada ao período inusitado que atravessamos.
Mesmo com a distância recomendada e todas as medidas de segurança,
do delicioso lanche distribuído em embalagens individuais, houve música e
alegria, espírito natalício e presentes entregues por um Pai Natal a pé.
Foi esta a forma possível de amenizar os constrangimentos que todos atravessamos, proporcionar momentos de alegria às pessoas presentes, levar
um pouco dessa alegria às pessoas que continuamos a apoiar nos seus
domicílios, e também relembrar a alegria e saudade daqueles que partiram.

A família CERCIAG deseja a todos um Ano feliz e em segurança.

Cabazes de NATAL 2020
Num período que se avizinha particularmente difícil, a solidariedade faz-se
de pequenos gestos.
Mais uma vez a comunidade e o tecido empresarial juntaram-se à
Campanha de Natal da CERCIAG e o resultado foi a distribuição de 58
cabazes aos clientes e famílias mais carenciadas.
Agradecemos publicamente a colaboração das entidades que se
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associaram a esta campanha:
Águedaplaca - Comércio De Derivados De Madeira, Lda., Qual – Indústria
Metálica, Lda, LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade, Metalurgica
ValD'Erva, Lda, Dinolux - Indústria e Comércio de Material Eléctrico, S.A,
Herculano Santos, Lda., A Progressiva, ALUPORT - Matrizes de Portugal,
Lda, PECOL-Sistemas de Fixação, S. A., Tupai - Fábrica de Acessórios
Industriais, S. A., Ferreira & Almeida, Lda, Arsénio Miranda, unipessoal,
Lda, Bioenterprise - Informática, Formação e Contabilidade, Lda., Portary Gestão de Resíduos Sa, Manuel Malheiro - Caixilharia Metálica, Lda.,
Fercomacess Lda, Alves Bandeira – Revenda e Distribuição de Combustíveis, ATZ™, Hegisantos – Produtos de Higiene e Limpeza, Lda, Litoprint –
Artes Gráficas, Lda, Caves Primavera SA., Auto Reparações José Luis &
Filhos, Lda, Símbolobrigatório Comércio e Serviços, Lda, Ajap automóveis
Lda, Paróquia de Santa Eulália de Águeda.

Natal no Lar Residencial
Num ano tão diferente para as estruturas residenciais, restou-nos
proporcionar o melhor possível para que o Natal pudesse ser vivido como
se em família estivéssemos.
Ainda que não sejamos família de sangue, somos família do CORAÇÃO.
FELIZ ANO!

Entrega de Cabazes de Natal - Apoio Domiciliário
Num ano particularmente difícil, em que uma pandemia atirou os mais
idosos para um isolamento e solidão profunda, a CERCIAG numa luta
diária pelo bem-estar dos seus clientes, não quis deixar esquecer a época
Natalícia.
Assim, e à semelhança dos anos anteriores, entregou um pequeno cabaz,
essencialmente com produtos internos da CERCIAG, para reconfortar os
clientes do Serviço de Apoio Domiciliário, nessa quadra.
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Raso de Paredes
3750-316 Águeda
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Tel: +351 234612020
Fax: +351 234612022

E-mail: cerciag@cerciag.pt
Website: www.cerciag.pt

