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EDITORIAL
Aproxima-se a Assembleia Geral da CERCIAG que por imposição legal e estatutária deveria ter sido realizada até
31 de Março, ligeiramente, pois, fora do seu prazo habitual, em virtude do estado de emergência acrescido do
estado de confinamento decretado, mas dentro do prazo previsto na legislação que, a propósito da situação
excepcional que vivemos, o estende, no nosso caso, até ao próximo mês de Setembro.
A apresentação do Relatório de Actividades e Contas assume particular importância na vida de qualquer
organização. É o momento em que, em Assembleia Geral e perante stakeholders e demais partes interessadas, se
apresentam os resultados do exercício, se dá conta daqueles que foram os grandes desafios a que a entidade
esteve exposta e o modo como a gestão respondeu, ou não, em tempo e com comportamentos esforçados e
persistentes, socorrendo-se de uma hierarquia de contributos e recursos definidos e aprovados, com o sentido de
alcançar os objectivos definidos em Plano de Actividades.
É verdade que o Relatório de Actividades e Contas relativo a 2020 pretende cumprir este desiderato. Contudo,
pretende ir mais além e dar conta daquele que é o primeiro ano de um novo ciclo estratégico, encerrar o mandato
da actual direcção e, porventura missão impossível, traduzir em palavras (a objectividade dos números é sempre
mais implacável e, talvez por isso, mais redutora) aquele que foi o ano em que, por força da situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus “SARS-CoV-2” e pela doença “COVID-19”, a vida de todos nós – a
institucional como a pessoal – sofreu profundas e, é nossa convicção, irreversíveis alterações.
O que será encontrado nas páginas deste documento que, como sempre, tornamos público, é uma análise
detalhada, rigorosa e circunstanciada, daquela que foi a execução dos indicadores de desempenho físicos e
financeiros, parâmetros seleccionados e considerados isoladamente ou combinados entre si, especialmente úteis
para reflectir sobre determinadas condições do exercício. Agregados que foram a conceitos de ordem mais
qualitativa e temporal permitem obter um valor final que supera a mera soma aritmética dos valores obtidos.
Seguem-se o Balanço e a Demonstração de Resultados. Um reporte alinhado com o previsto em sede de Plano de
Actividades e Orçamento aprovado em Novembro de 2019, quando nada faria prever a situação de grave
emergência-sanitária, ambiental, social e, desde logo, económica, sem culpados ou prevaricadores e que apanhou
a todos absolutamente desprevenidos.
Quanto ao mais, fomos procurando construir oportunidades a partir de uma situação potencialmente geradora de
dificuldades. Temos para nós que "os sonhos são projectos pelos quais se luta. A sua realização não se verifica
facilmente sem obstáculos. Implica, pelo contrário, avanços, recuos, marchas às vezes demoradas. Implica luta".
Foi isso que a Equipa da CERCIAG, que tanto nos orgulhou liderar, procurou fazer, de forma resiliente, ao longo de
todo o ano: ser capaz de agarrar as oportunidades ainda que fossem aquelas que o acaso teceu. E, também por
isso, muito para além dos números que este relatório possa trazer, pretendemos que ele seja capaz de fazer prova
daquilo que foi a CERCIAG em 2020 – esperança e, sobretudo, vida; bem mais, afinal, do que as circunstâncias
poderiam fazer supor.
Nós, direcção, acreditamos que o destino de uma organização imagina-se e constrói-se. É, portanto, futuro.
Em 2020, mais do que alguma vez, foi um privilégio termos o nosso nome ligado ao nome da CERCIAG. Somos
muito gratos por isso.
Luísa Carvalho
Directora Executiva e Secretária da Direcção
.
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Reunião da Direcção com o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de
Contas
A Direcção da CERCIAG reuniu com o Conselho Fiscal,
no dia 24 de Março, para apresentação do Relatório de
Actividades e Contas relativo ao exercício de 2020 e
emissão do respectivo Parecer.
Presentes, ainda, o Revisor Oficial de Contas, a
Directora Financeira e o Responsável da Qualidade.

O RAC 2020 apresenta os resultados do exercício, dá
conta daqueles que foram os grandes desafios a que a
entidade esteve exposta e o modo como a gestão
respondeu, ou não, em tempo e com comportamentos
esforçados e persistentes, socorrendo-se de uma hierarquia de contributos
e meios definidos e aprovados, com o sentido de alcançar os objectivos
definidos em Plano de Actividades.

Protocolo da CMA relativo à Casa de Abrigo
Foi aprovado no passado dia 19 de Janeiro de 2021 o Protocolo entre a
Câmara Municipal de Águeda e a CERCIAG, no âmbito da Casa de Abrigo
para mulheres vítimas de violência doméstica com deficiência.

O Município, no desenvolvimento das suas atribuições e competências,
apoiou desde o início este projecto, ainda enquanto projecto piloto criado
sob proposta da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade. Mais
recentemente, e considerando que o funcionamento desta resposta foi
prolongado até ao final do ano de 2021, por via da candidatura
apresentada ao POISE, com financiamento manifestamente insuficiente
para acautelar as necessidades mais elementares de funcionamento desta
resposta especializada, foi estabelecido o presente protocolo.
Através deste, é atribuída à CERCIAG uma verba que apoie alguns
encargos do funcionamento da resposta, competindo à organização
assegurar o seu adequado funcionamento, garantindo o acolhimento,
protecção, segurança e reintegração das vítimas, de acordo com a
regulamentação aplicável.

Início do processo de certificação da Casa de Abrigo
Teve início em Janeiro de 2021 o processo que conduzirá à elaboração de
um estudo de diagnóstico avaliativo e de auditoria das entidades que
integram ou pretendam integrar a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de
Violência Doméstica (RNAVVD), resultante de uma iniciativa da CIG,
entidade responsável por certificar as estruturas na sequência deste
processo. O objectivo é que, de futuro, as ferramentas agora criadas pela
Coimbra Business School | ISCAC (entidade que conduzirá este processo
com as estruturas em funcionamento actualmente), possam ser
reproduzidas pela CIG, validando a entrada de novas estruturas na
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RNAVVD).
Sendo este processo de avaliação, e consequente certificação pela CIG,
critério para a integração na rede, a CERCIAG, gestora da Casa de Abrigo
para Mulheres vítimas de violência doméstica com deficiência, iniciou os
procedimentos indicados.
A avaliação incidirá na conformidade com o enquadramento legal em vigor,
em matéria de violência doméstica, e com o Guia de Requisitos Mínimos de
Intervenção em situações de violência doméstica e violência de género,
bem como na avaliação de outros elementos de carácter qualitativo, para
os quais muito contarão, certamente, as práticas de gestão implementadas
pela CERCIAG.

Projecto Grão a Grão
Decorrente do crescente número de crianças identificadas com
problemáticas na área a linguagem e fala a CERCIAG em parceria com a
Câmara Municipal de Águeda, estão a dinamizar, nas Escolas do Concelho
de Águeda, um Programa de promoção de competências linguísticas –
Projecto Grão a Grão.
Este projecto surge da importância da intervenção preventiva na educação
e tem como principal objectivo a promoção de sucesso escolar, através da
estimulação de competências basilares ao processo de aprendizagem da
leitura escrita. A estimulação de competências de literacia emergente e a
identificação precoce de dificuldades permitem agir atempadamente de
modo a potenciar o processo de aprendizagem.
O Grão a Grão encontra-se assente em três eixos de intervenção:
- Grão a Grão na Comunidade – Desenvolvimento de actividades
informativas e de sensibilização com as famílias e agentes da comunidade
educativa (professores e educadores). Divulgação e partilha, através das
redes sociais, de informação relevante sobre o desenvolvimento da criança
e do trabalho realizado no âmbito do projecto.
- Grão a Grão para Todos - Dinamização de grupos de crianças (PréEscolar e 1º ano) para estimulação de competências linguísticas com maior
foco no processamento fonológico.
- Grão a Grão para Um - Continuidade da intervenção terapêutica individual
de terapia da fala junto de crianças com necessidades específicas ao nível
da linguagem e/ou fala.
Este projecto conta ainda com a parceria com o Curso de Terapia da Fala
da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro.
O Grão a Grão desde que está no terreno já desenvolveu diversas acções,
pretendo chegar a cada vez mais crianças, professores, educadores de
infância, pais/cuidadores, entre outros.
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Fórum para a Economia Social
No 1º trimestre de 2021 teve início o diagnóstico organizacional "A
igualdade entre mulheres e homens e conciliação entre a vida profissional,
familiar e pessoal" na CERCIAG, enquanto actividade integrante do
projecto Fórum da Economia Social para a Igualdade.
Este projecto tem como objectivo promover a capacitação das
Organizações da Economia Social para a integração de medidas
promotoras da igualdade entre mulheres e homens (IMH) e da conciliação
entre a vida pessoal, familiar e profissional nas suas práticas
organizacionais, implementando soluções inovadoras que visem uma
melhor gestão e sustentabilidade das mesmas.
Encontra-se a ser desenvolvido a nível nacional, contando com a gestão da
FENACERCI, CONFECOOP e a Questão de Igualdade - Associação para a
Inovação Social e integra três fases:
- A primeira fase, de informação/ reflexão sobre IMH e Conciliação, teve
início no trimestre passado, onde foram realizadas duas Sessões de
Reflexão com as entidades gestoras do projecto, com as organizações
parceiras integrantes do projecto e com um conjunto de parceiros da
CERCIAG, com relevantes contributos para este momento de partilha e
exploração de práticas, representativos de vários sectores de actividade:
Autarquias - Câmara Municipal de Águeda e Câmara Municipal de
Albergaria-a-Velha; Investigação e ensino – Universidade de Aveiro; IPSS’s
ou equiparadas – Santa Casa da Misericórdia de Águeda, Liga dos Amigos
de Aguada de Cima e Centro Social e Paroquial de Vera Cruz;
- Uma segunda fase de capacitação e construção de instrumentos, na qual
se insere o diagnóstico agora iniciado;
- E a fase final, com disseminação das práticas e criação de um Fórum da
Economia Social para Igualdade.
O diagnóstico organizacional pressupôs três actividades distintas: análise
documental, que evidencie práticas, resultados e dados quantitativos
relativos a esta questão, sejam pelos documentos estruturantes da
CERCIAG, como pelos seus relatórios e reportes a órgãos reguladores;
auscultação a todos os colaboradores da organização, através do
preenchimento de um inquérito; e entrevista à directora, na qualidade de
dirigente.

Departamento de Formação
Departamento de Formação - Finalistas 2021
No passado mês de Janeiro, 10 formandos/as do Departamento de
Formação da CERCIAG concluíram os seus percursos formativos. No dia
20 de Janeiro, 4 formandas do Curso 7 – Costura B terminaram a sua
formação e, no dia 25 de Janeiro, 6 formandos/as do Curso 11 – Práticas
Administrativas B também concluíram os seus cursos de formação
profissional.
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Estes/as formandos/as obtiveram, além da certificação profissional da
referida área, a certificação escolar ao nível do 3º ciclo do ensino básico.
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!
Formação Prática em Contexto de Trabalho - Conclusões 2021
Em Janeiro de 2021, 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 19 de Janeiro, as formandas do curso 7 – Costura B concluíram a sua
FPCT nas entidades: Creche Shalom - Associação Baptista de Águeda,
Fundação Nossa Senhora da Conceição da Freguesia de Valongo do
Vouga e Ludis Marques Santos. Importa referir que, uma formanda deste
curso ficou integrada na Fundação Nossa Senhora da Conceição da
Freguesia de Valongo do Vouga com a medida Contrato Emprego
Inserção+ (medida activa de emprego do IEFP).
A 22 de Janeiro de 2021, os/as formandos/as do curso 11 – Práticas Administrativas B concluíram a sua FPCT nas seguintes entidades parceiras:
Agrupamento de Escolas Águeda Sul (EB2 Aguada de Cima), Centro
Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. (Unidade de Águeda), Município de
Oliveira do Bairro, Serviços Administrativos e Financeiros da CERCIAG e
HFA - Henrique, Fernando & Alves, S.A.
A situação pandémica que o país atravessa e o facto de este curso ter
terminado já no decorrer do segundo confinamento prejudicaram a
integração profissional destes/as formandos/as, aguardando-se ainda a
resposta a algumas solicitações.
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.
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