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Participação no Projeto de Mobilidade “Boas
• Práticas
em Duplo Diagnóstico“, no Luxemburgo (dias 24 a 30)
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Ação do projeto “Promover uma
• 7ª
parentalidade saudável”
Matiné dançante em 2 de março
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TRABALHO DE EQUIPA AS EQUIPAS ESTÃO PRESENTES
EM PRATICAMENTE TODAS AS ORGANIZAÇÕES. EXISTEM
INÚMERAS DEFINIÇÕES PARA ESTE CONCEITO, SENDO
CONSENSUAL TRATAR-SE DE UM CONJUNTO DE PESSOAS
QUE INTERAGEM CONSCIENTEMENTE ENTRE SI, QUE TÊM
PAPÉIS DEFINIDOS E QUE PARTILHAM REGRAS E NORMAS. COM O PASSAR DO TEMPO, AS EQUIPAS CRIAM A SUA
PRÓPRIA IDENTIDADE1. É ASSIM COMUM CONSEGUIRMOS
IDENTIFICAR AS DIFERENTES EQUIPAS NUMA ORGANIZAÇÃO, PELOS SEUS COMPORTAMENTOS E PRÁTICAS.
O TRABALHO DE EQUIPA POSSIBILITA, NA MAIORIA DAS
VEZES, SINERGIAS QUE O TRABALHO INDIVIDUAL NÃO
PERMITE. QUANDO BEM GERIDAS, AS EQUIPAS PERMITEM LIDAR COM NOVOS DESAFIOS; POTENCIAR O CONHECIMENTO, ATRAVÉS DA TROCA DE IDEIAS; ENRIQUECER
AS PESSOAS QUE AS COMPÕEM, FORTALECENDO O ESPÍRITO DE ENTREAJUDA E, FINALMENTE, CONTRIBUIR
PARA A EFICÁCIA DA ORGANIZAÇÃO.
“UM PROBLEMA PARTILHADO É UM PROBLEMA MEIO RESOLVIDO. A MELHOR FORMA DE TER UMA BOA IDEIA É TER
MUITAS IDEIAS” (DITADOS POPULARES).

•

Fonte: Pina e Cunha, M. et al, 6ª edição, “Manual de Comportamento
Organizacional e Gestão”
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abr il
“Convidart” na Fábrica da Pólvora
• Exposição
(20 a 30 de abril)
maio
• Caminhada Mágica (18 de maio)
• Dia da Família
• Campanha Pirilampo Mágico

.
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janeiro
• Intercentros – “Ténis” (dia 17)
• Início do voluntariado com a Oeiras
International School (dia 17)
• Apresentação “A Maior Flor do Mundo”
(dias 20 e 21)

fevereiro
• Início da participação no projeto Bilan
Carbonne
• Banco farmacêutico 2012 (dia 11)
• Desfile de máscaras em Barcarena e
baile na CERCI - Unidade Residencial
(dia 18)
• Formação interna na Unidade
Residencial (dia 22)

março
• Matiné Dançante (dia 2)
• Ação de formação sobre “ Promoção da
qualidade dos objetivos do Programa
Educativo Individual” (7 de março a 4 de
abril)
• Intercentros – “Remo adaptado” (dia 13)
• Seminário “Sucesso na diferença” (dia
15)
• Exposição e venda de produtos do CAO
na escola Vieira da Silva – Agrupamento
de Miraflores (dia 15)
• Assembleia Geral - eleição dos Órgãos
Sociais (dia 20)
• Projeto Golfinho (dia 28)

trabalho em equipa
A palavra-chave
associada ao
trabalho em equipa
é a partilha.

Q

uando trabalhamos em
equipa, partilhamos dúvidas, medos, opiniões,
responsabilidades, informações,
entre outras coisas. O trabalho
em equipa permite igualmente
aumentar aquele sentimento tão
importante para o ser humano
– o de pertença, o de pertencer
a algo, a algum sítio, a algum
ideal.
Este “vestir da camisola” é fundamental para o bom desempenho, quer individual quer da
própria equipa, da própria organização e respetivos clientes.
Citando Tom Peters (autor do livro “Em Busca da Excelência”)
“As equipas brilhantes são formadas por pessoas especiais que, em geral, se irritam umas com as outras. Mas, com a ajuda ‘espiritual’ de um líder ‘iluminado’,
encontram a forma de serem elas mesmas e ao mesmo tempo consagrarem-se
como equipa.”

Os Serviços Administrativos
Isabel Ferreira Silva, Judite Ferrão e Paulo Duarte

Testemunho

A

Sociedade prioriza medidas e ações de natureza preventiva e reabilitativa centradas na criança e na família, dando ênfase à educação, ação social e saúde.
Desde setembro de 2011, o concelho de Oeiras conta com uma nova equipa de trabalho: Equipa Local de Intervenção (ELI) do
Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância.
Esta equipa é constituída pela parceria de três ministérios: docentes do Ministério da Educação; psicóloga, técnica de serviço social e terapeutas da CERCIOEIRAS pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social; médica e enfermeira do Ministério da Saúde.
As três entidades, em equipa, prestam atualmente apoio direto e indireto a cerca de 130 crianças dos 0 aos 6 anos e respetivas famílias.
O trabalho da equipa acima referida, tão diversificada, torna-se possível porque todos os elementos partilham os mesmos objetivos e estratégias com vista ao bem-estar da criança e da família.
Regemo-nos por uma filosofia de partilha de objetivos, com papéis e responsabilidades definidas e empenho comum dedicado a um trabalho
de sucesso.

Dulce Duarte, Coordenadora da ELI de Oeiras
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Banco Farmacêutico 2012
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Este ano, a 11 de fevereiro, o Banco Farmacêutico foi sinónimo
de mais um “caso” de sucesso, que se desdobrou em mais voluntários, mais farmácias aderentes, mais instituições apoiadas e
maior número de medicamentos recolhidos.
A CERCIOEIRAS foi apoiada pela farmácia Ana Leal (Quinta das Palmeiras, Oeiras), com uma recolha de 38 produtos e pela farmácia Sacoor Fórum
(Oeiras) com uma recolha de 244 produtos.
O nosso AGRADECIMENTO é extensível aos farmacêuticos, voluntários e,
claro, aos cidadãos que foram o rosto da generosidade, da partilha e da gratuidade.
Em nome da CERCIOEIRAS, o nosso muito obrigado!

“AS PESSOAS COM QUEM TRABALHAMOS”
Grupo Auto-Representantes
Trabalho de Equipa

Às vezes não é fácil trabalhar em equipa

porque há sempre um colega que acha que é mais esperto do que os outros

e quer sempre mandar em tudo

Mas quando se trabalha em equipa

Ajudamo-nos uns aos outros

e conseguimos fazer um trabalho melhor
Alguns Auto-R

epresentantes
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Sala de
Snoezelen
volta ao
ativo
A SALA DE SNOEZELEN
TEVE DE SER
ENCERRADA EM
NOVEMBRO, DEVIDO
A PROBLEMAS COM
VÁRIOS EQUIPAMENTOS.
EM JANEIRO, COM
O APOIO DA PARTAC, FOI POSSÍVEL
REABRIR O ESPAÇO.

O

Snoezelen é um espaço que proporciona bem-estar e
conforto, através da utilização de diferentes estímulos
sensoriais (sons, luz, estimulação táctil, aromas) que
podem ser usados individualmente ou combinados entre si.
O equipamento que constitui a sala estimula a interação
do indivíduo com o que o rodeia, bem como a construção e
estruturação de imagens do seu mundo.
A sala de Snoezelen da CERCIOEIRAS é utilizada por 45
clientes.
A sala sofreu baixas na funcionalidade dos seus equipamentos
desde maio de 2011. Começou com o feixe de fibras óticas,
seguiu-se a coluna de água que vertia; o projetor de imagens
que derreteu e, por fim, o colchão de água aquecida que furou.
Até novembro desse ano, foi possível os clientes continuarem a
usufruir do espaço mas, infelizmente, a partir dessa data a sala
teve que ser encerrada.
No dia 19 de janeiro, graças ao apoio e donativo da PARTAC
SGPS, a Sala de Snoezelen voltou a funcionar em todo o seu
esplendor e os clientes da CERCIOEIRAS voltaram a usufruir
dos benefícios deste espaço.
Muito obrigada, bem hajam!
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