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No dia 12 de março as primeiras decisões estavam tomadas!
Fechar o CAO externo, colocar os colaboradores, possíveis,
em isolamento profilático, proibir as visitas e idas a casa dos
clientes internos. A partir deste dia, não parámos. Muitas e
muitas decisões foram tomadas e comunicadas.

E QUE TAL UM
SARS-COV-2 PARA
NOS BARALHAR?

Tivemos medo e, ainda, temos. Neste período, já mais tranquilo,
conseguimos olhar para trás e perceber o quanto aprendemos,
o quanto conhecemos o melhor e o pior das pessoas, o quanto
conseguimos ser flexíveis e resilientes e, felizmente, como se
conseguiu, até ao momento, proteger todos.

NESTE ANO DE 2020 FOMOS SURPREENDIDOS POR UM
“VÍRUS ESTRANHO” UM TAL SARS-COV-2, QUE DIZIAM
VINHA DA CHINA. MAS A CHINA É TÃO LONGE QUE NÃO VAI
CHEGAR CÁ! PENSÁMOS NÓS AQUI NO NOSSO CANTINHO À
BEIRA MAR… MAS DEPOIS FOI ITÁLIA E, ITÁLIA JÁ ERA
MAIS PERTO E, DEPOIS…, DEPOIS FOI ESPANHA E DEPOIS,
FOI DECLARADO O ESTADO DE EMERGÊNCIA. ESTADO DE
EMERGÊNCIA, ESTADO DE EMERGÊNCIA, MAS O QUE É ISTO?

E, de um dia para o outro, tivemos que tomar muitas decisões!
Decisões que eram diárias e, baseadas em orientações do
Governo, da Direção Geral da Saúde, da Segurança Social.
Decisões que nos faziam colocar, permanentemente, em causa.
Estamos a tomar as melhores decisões tendo em conta os
clientes internos, as famílias e os colaboradores? Foi um tempo
duro para a gestão. Se todos sentimos medo e ansiedade, quem
tem responsabilidades acrescidas com pessoas, o medo e a
ansiedade tornam-se um Monstro.
Felizmente, a CERCIOEIRAS, conta com um Conselho de
Administração sempre presente, uma equipa de Diretores
Técnicos/Coordenadores a encontrar as melhores soluções,
colaboradores atentos e disponíveis, e famílias espetaculares
que, desde as primeiras decisões, sempre nos apoiaram e
mimaram.

Um genuíno agradecimento a todos os que acompanharam e
fizeram parte desta caminhada. Ivone Félix Diretora Executiva

vai acontecer

Funcionamento do CAO na 1ª quinzena de agosto
– Plano
Em fase de adaptação tendo em conta a evolução da COVID-19
de Contingência

aconteceu
18/05 Reabertura do CAO aos clientes externos
18/05 Reabertura do serviço de Banhos e Cãopanhia
18/05 Reabertura do Banco de Equipamentos e Apoio Tecnológico (BETA)
30/06 Término da Consignação do IRS
20/04 Reunião de Benchmarking com o agrupamento da Boa Água,
em Sesimbra. Organização: Equipa EMAE-MO
29/04 Reunião de Benchmarking de Comunicação, via MS Teams.
Organização: Técnico de Comunicação da CERCIOEIRAS
01/06 Regresso da Equipa das AAAF’s às Escolas

CONSIGNAÇÃO DO IRS
O NOSSO MAIS SINCERO AGRADECIMENTO A TODAS AS PESSOAS QUE
ESCOLHERAM REVERTER 0,5% DO SEU IRS À CERCIOEIRAS. O VOSSO
CONTRIBUTO TEM SIDO FUNDAMENTAL PARA CONTINUARMOS A NOSSA
MISSÃO.

CERCIOEIRAS, INTEGRAR A DIFERENÇA,
CONSTRUIR A INCLUSÃO!

DOSSIER COVID-19
UNIDADE RESIDENCIAL GERIR O ESTADO DE EMERGÊNCIA

E

eis que se instala a pandemia da COVID-19 e com ela
veio a declaração do Estado de Emergência em Portugal, dia 18 de março de 2020.
A suspensão de alguns direitos a que todos estávamos tão habituados e que, para a maioria de nós, nunca passaria pela cabeça
perdê-los, mesmo que temporariamente, trouxe até à nossa consciência uma pequena amostra do que é perder a própria liberdade.
Sem outra alternativa, tivemos de nos adaptar rapidamente, seguindo as orientações governamentais, assim como da Direção
Geral de Saúde (DGS), da Segurança Social, e também com o
apoio da FENACERCI. Foi elaborado o Plano de Contingência
da CERCIOEIRAS, revisto sempre que necessário, e implementadas as respetivas medidas.
Com a Unidade Residencial (UR) a funcionar em pleno inevitavelmente foi necessário moldar os procedimentos e cumprir
todas as indicações para atingir o objetivo número 1: garantir a
segurança de todos, clientes e trabalhadores, sem comprometer
a nossa Missão.
Como é que foi possível?
Pelo cumprimento rigoroso das orientações dadas pelas várias
entidades públicas e das medidas implementadas. A união de
toda a equipa foi fundamental e excecional. A compreensão, a
confiança e o apoio dos familiares e amigos foi incondicional e
por vezes surpreendente. A capacidade de adaptação dos trabalhadores e dos clientes foi uma lição única de crescimento.
Em grande parte, esta nova realidade trouxe, em várias áreas,
o melhor de nós.

As emoções oscilaram, a distância não foi fácil de gerir, as incertezas assustaram, as saudades dos afetos, dos abraços, dos familiares, das rotinas, de tudo, foram muito complicadas de sentir.
Mas, inexplicavelmente, esteve sempre presente uma grande
vontade de continuar. “Baixar os braços” nunca fez parte da
equação.
As palavras que definiram esta fase do Estado de Emergência
foram sem dúvida, resiliência e esperança. O facto de nunca se
ter confirmado um caso positivo da COVID-19 na UR, ao longo
deste período, foi muito motivador, e assim pretendemos continuar. A fazer o melhor por todos nós.
Mafalda Malveiro Diretora Técnica da Unidade Residencial

APOIO PSICOLÓGICO EM TEMPOS DE COVID-19

E

de repente o mundo mudou! Para todos e para cada
um de nós…
A necessidade do cumprimento rigoroso de medidas
de isolamento físico para conter a propagação do vírus, trouxe
inúmeras consequências às nossas vidas, implicando adaptações
bruscas às rotinas quotidianas. Tivemos de nos organizar para
que as rotinas diárias respondessem às necessidades de todos,
conjugando a vivência doméstica com o trabalho, num difícil
equilíbrio não isento de momentos de tensão e de conflito.
Ciente dos enormes desafios que enfrentamos e da ajuda que todos poderemos necessitar, a CERCIOEIRAS tem disponível, desde 14 de abril, uma Linha de Emergência COVID-19 de apoio
psicológico para famílias e colaboradores. Esta necessidade surgiu com a mudança radical na vida de cada um de nós. Uma
situação nova, inesperada e de futuro incerto que pode desencadear grande angústia e conflito connosco e com quem nos rodeia.
É importante termos consciência de que determinadas reações

emocionais são naturais e que devemos permitirmo-nos a exteriorizar sentimentos como o medo, a ansiedade e a tristeza num
ambiente de segurança e sem receio do julgamento dos outros.
Temos de ter consciência de que este é um momento crítico para
todos. Devemos estar atentos, demonstrar sensibilidade para
com o estado emocional de cada um, fortalecer os laços em família e entre colegas e gerir, da melhor forma, os momentos de
tensão e de conflito.

news
A IMPORTÂNCIA DA DESINFESTAÇÃO
EM TEMPOS DE COVID-19
A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES E DE OBJETOS SÃO MEDIDAS DE PROTEÇÃO IMPORTANTES PARA A
NÃO PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19.

A

evidência de que a as infeções se dão através das
superfícies e objetos contaminados não sendo completamente confirmada, também não foi descartada.
Assim, na CERCIOEIRAS foram implementadas, desde 16 de
março, medidas diárias de prevenção onde contamos com a colaboração de todos, colaboradores e clientes, para a minimização do risco de contágio.
No dia 18 de maio, após várias semanas de confinamento, o
Conselho de Administração decidiu reabrir o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), aos clientes externos. Para que este
regresso à “normalidade” acontecesse com toda a segurança,
foram efetuados testes da COVID-19 a todos os colaboradores
e clientes da CERCIOEIRAS e foi feita uma desinfestação a
todos os edifícios por uma equipa especializada para o efeito.
Além destas medidas, o Conselho de Administração, decidiu
“separar” os colaboradores em duas equipas, bem como os
clientes externos dos clientes internos, de modo a evitar contactos desnecessários e o cruzamento entre ambos.

AS AAAF´S E A COVID-19

E

ste é sem dúvida um ano diferente… com grandes
desafios!
As Atividades de Animação e Apoio à Família
(AAAF) foram interrompidas, tal como a maioria das atividades, no entanto, mantivemo-nos presentes na vida das “nossas”
crianças.
O acompanhamento passou pela sugestão de diversas atividades lúdicas, entre fantoches, histórias, jogos e gincanas. A sugestão com maior interação foi sem dúvida o atelier de escrita
criativa, um atividade já desenvolvida pelas AAAF’s ao longo
do ano letivo. O desafio consistia em criar uma história livre,
construir fantoches de acordo com a história, criar uma peça
de teatro, filmar e enviar para a CERCIOEIRAS. Depois de recolhidos, os vídeos foram publicados na página do Facebook da
Organização, sendo que o vídeo com mais gostos recebeu um
prémio simbólico.
Além destas sugestões, e para manter os laços de proximidade
com as várias famílias, foi criado um canal de Youtube, apenas
para as famílias com quem trabalhamos, onde colocamos algumas atividades dinamizadas pela equipa, tais como histórias,
experiências ou receitas fáceis e que fazem crescer água na
boca.

Agora a equipa das AAAF’s já está no terreno, com rotinas
e hábitos de higiene diferentes, para garantir a segurança de
todos.
O abraço e o carinho habitual ficam agora mais distantes. Valores como a partilha e a segurança passaram a ser a nossa
prioridade diária, devido à pandemia da COVID-19.
Sónia Vieira Coordenadora AAAF e AEC
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CAO – “REGRESSO” À NORMALIDADE

F

ace à realidade que vivemos atualmente e todas as
incertezas que ainda existem, o conceito de normalidade nas atividades diárias do CAO passou a ter um
caráter ainda mais subjetivo.
A pandemia da COVID-19 trouxe-nos uma nova realidade. Desde
cedo, e de modo contínuo, iniciámos um processo de novas aprendizagens, desenvolvemos novas formas de relacionamento, novas
competências, novas prioridades e novas formas de desempenhar
as nossas funções. Apenas com estes requisitos foi possível sustentar as atividades diárias, sem nunca perder o foco.
Houve períodos de incerteza, de questionamentos, de receios,
mas desde 16 março que houve uma diretriz para quem nunca
parou de assegurar o CAO aos clientes internos: introduzir nas
rotinas diárias uma sensação de segurança e manter a “normalidade” dia após dia.
Foi motivo de sucesso, o trabalho de diferentes equipas, que
contribuíram para um objetivo comum e sobretudo para a manutenção dos resultados obtidos.
Nestas semanas, apesar da distância, conseguimos fortalecer o
relacionamento com as famílias com a realização de videochamadas, telefonemas e email´s com regularidade, que serviram

para matar saudades entre
clientes, mas também para
articular com as famílias o
regresso dos clientes externos em segurança.
No dia 18 de maio reabrimos
o CAO, aos clientes externos,
tendo em conta o Plano de
Contingência, deliberado pelo
Conselho de Administração
desde o início da pandemia, e as diretrizes da Direção Geral de
Saúde (DGS). Um regresso num formato diferente daquele a que
os clientes estão habitados, onde a colaboração das famílias foi e
está a ser essencial para manter a “normalidade” e a segurança
de todos.
A pandemia COVID-19 trouxe-nos uma nova realidade mas
também mais uma lição de vida. Perante esta adversidade os
nossos clientes mostraram-nos que são capazes de gerir as suas
emoções, afetos e alterações nas suas rotinas, com uma capacidade de resiliência e adaptação extraordinária.
Raquel Pereira Diretora Técnica de CAO

DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA

A

CERCIOEIRAS celebrou o dia Internacional da Família com a família de coração, mas também com todos os que fizeram questão de
marcar presença através de um click.
Devido às circunstâncias que se viveram desde que começaram a surgir os
primeiros casos da COVID-19 no país, as relações ficaram fisicamente mais
distantes. Durante longas semanas, a maior prova de amor que podia ser dada
era ficar em casa, resguardados, para que no futuro toda esta saudade se
transformasse em calorosos abraços.
A pensar em todas as famílias Unidade Residencial da CERCIOEIRAS lançou
um desafio a quem estava em casa:
- realizar um pequeno vídeo com algumas mensagens para os seus familiares
O desafio foi aceite e as mensagens transmitidas no dia 15 de maio, Dia Internacional da Família.
Neste dia, além da surpresa preparada para quem não vê a família há várias semanas, valorizámos também a família da CERCIOEIRAS e centrámo-nos neste
bem precioso que é ter uma família com frases especiais escritas em pisa papéis
pintados pelas mãos dos nossos residentes para a família CERCIOEIRAS.
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