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Futuro equipamento
da CERCIOEIRAS ganha forma

Novas instalações representam um investimento de 1,2 milhões de euros, numa intervenção que abrange cerca de cinco mil metros quadrados

Casal da Choca vai receber Unidade Residencial
e Centro de Actividades Ocupacionais
O novo projecto da CERCIOEIRAS promete marcar
o espaço onde será construído, no Bairro do Casal da
Choca, em Porto Salvo. São
quase 5 mil m2 para um edifício de forma circular que,
no fundo, junta dois imóveis,
cada um com uma função
diferente. Um investimento
de 1,2 milhões de euros para
responder à crescente lista
de espera daquela instituição
de apoio a pessoas com deficiência intelectual.
O objectivo da obra é construir uma nova unidade residencial e um novo centro
de actividades ocupacionais
(CAO), sendo que o primeiro edifício terá capacidade
para 24 pessoas e o segundo
servirá 30. A sua entrada
em funcionamento ainda
está relativamente longe no
horizonte – a empreitada só

deverá arrancar perto do final de 2018, decorrendo por
agora a fase de projecto de
arquitectura e especialidades
– mas cada passo dado na
direcção da sua concretização é um fôlego de esperança renovado para quem tem
a seu cargo, muitas vezes em
condições difíceis, pessoas
com limitações a nível intelectual e físico. E é, também,
um motivo de satisfação para
a CERCIOEIRAS, assoberbada com listas de espera
que não param de crescer.
“Há muita gente em Oeiras
a precisar destas novas respostas”, confirmou Ivone
Félix, directora-executiva da
Cooperativa de Educação e
Reabilitação dos Cidadãos
com Incapacidade, lembrando que a maior longevidade
que caracteriza a população
em geral também se faz sentir
nestes casos específicos.

A Câmara Municipal de Oeiras comparticipa em 40% do
investimento total estimado,
além de assegurar projecto
de arquitectura e especialidades e a cedência do terreno.
O resto está assegurado por
fundos próprios da CERCIOEIRAS, fundos esses alimentados, em grande parte,
por verbas decorrentes das
sucessivas campanhas solidárias do Pirilampo Mágico
e que foram sendo poupadas
tendo já em vista a necessidade deste novo equipamento
de grande dimensão.
No desenho arquitectónico
das futuras instalações no
Casal da Choca, a unidade
residencial (constituída por
pessoas que por motivos diversos passam ali as noites)
ocupará o volume edificado mais pequeno e o maior
será destinado ao centro de
actividades
ocupacionais

(frequentado por utentes que
ali passam o dia, mas que retornam a suas casas à noite).
Em qualquer dos casos haverá apenas um piso.
Os serviços mais específicos
que poderão vir a ser criados nestas unidades só serão
pensados e implementados
em data mais próxima da sua
entrada em funcionamento, uma vez que o espaço de
tempo até à data de inauguração é suficientemente grande
(três anos, pelo menos) para
que se altere, entretanto, a

actual composição etária dos
candidatos a utentes e respectivos perfis de incapacidade.
Certa, no entanto, é a intenção de incluir um “pequeno
posto de enfermagem” no
conjunto de serviços a disponibilizar no futuro equipamento, o qual será aberto à
população local.
“Falámos com o presidente
da Junta de Freguesia de Porto Salvo para sabermos em
que é que poderíamos ajudar
naquela zona e ele apontou
claramente esta necessidade”, explica Ivone Félix.
Prevê-se que a unidade residencial e o centro de actividades ocupacionais da
CERCIOEIRAS no Casal da
Choca possam criar entre 24
a 30 novos postos de trabalho.
Desde a sua fundação, em
Outubro de 1975 – por um
grupo de pais e técnicos de
reabilitação insatisfeitos com
o atendimento que os seus filhos, deficientes intelectuais,
recebiam – então com o
nome de Escola de Educação
Especial, a CERCIOEIRAS
“tem procurado, sobretudo,
humanizar esse atendimento
através da inserção de métodos e técnicas científicas
aplicadas por colaboradores
especializados nas áreas:
da psicologia, do serviço
social, das terapias (ocupacional, fala e fisioterapia),
da educação física e da psicomotricidade”.
Jorge A. Ferreira

Plano para
a Igualdade
de Género
Com o 2.º Plano Municipal
de Igualdade de Género em
Oeiras perto do final do seu
período de aplicação, que termina este ano, os deputados
municipais aprovaram, por
unanimidade, uma moção
apelando a que a Assembleia
Municipal de Oeiras (AMO)
promova uma “reunião de
balanço” dos dois referidos
planos municipais, na qual
deverão ser convidadas a participar as duas conselheiras
municipais que a autarquia
tem ao serviço da prossecução dos objectivos definidos
nesta matéria.
A referida moção, aprovada
na sessão da passada segunda-feira, dia 13 de Março, foi
apresentada pelo PS e leva
em conta, também, a necessidade de preparar um novo
Plano Municipal de Igualdade de Género para os próximos quatro anos.
“As Conselheiras Municipais para Igualdade desempenham um papel fulcral
que merece ser valorizado,
uma vez que, nos termos da
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 39/2010, as
conselheiras e os conselheiros locais para a igualdade
têm, nomeadamente, ‘por
atribuição acompanhar e
dinamizar a implementação
das políticas locais, para a
cidadania e a igualdade de
género’”, salienta a moção
agora aprovada.
O referido debate, a realizar
perante os deputados municipais, aguarda pela marcação
da data mais conveniente.
Para reforçar “uma mensagem que se mantém urgente
e necessária de respeito e
defesa dos direitos das mulheres e do seu papel na sociedade”.

CERCIOEiRAS já recebeu a visita da secretária de Estado do sector
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