DIRIGENTES DAS CERCI’S REUNEM EM OVAR

O COOPERATIVISMO E A ECONOMIA SOCIAL EM DEBATE
Nos passados dias 13,14 e 15 de Novembro, a cidade de Ovar recebeu oito
dezenas de dirigentes de cerci’s de todo o país. Ao longo dos três dias, a
actividade foi intensa e, em sessões plenárias ou em grupos de trabalho,
discutiram-se as oportunidades do novo quadro comunitário e as grandes
questões que se colocam hoje à Economia Social de um modo geral e ao
cooperativismo em particular. Apresentaram-se ideias e projectos, como o
Significativo Azul, um projeto de parceria entre a PSP, a Fenacerci e o INR
que visa potenciar o apoio às pessoas com deficiência no quadro de ação
daquela força de segurança e que irá ser formalmente consagrado no
próximo dia 3 de Dezembro, com a assinatura simultânea a nível nacional
de mais de uma centena de protocolos de cooperação. As áreas técnicas
também mereceram particular atenção, tendo sido priorizados os
domínios dos novos contextos desafiantes, das lógicas da prestação de
serviços, das questões que se colocam à promoção da vida independente
das pessoas com deficiência e dos problemas e respostas que se
equacionam no apoio à deficiência profunda. As conclusões destes grupos
de trabalho, serão oportunamente disponibilizadas no site da Fenacerci. A
jornada encerrou com uma sessão animada sobre o cooperativismo e a
economia social nos tempos que correm, que encheu, num Sábado de
manhã, o auditório da Escola Secundária José Macedo Fragateiro. A
propósito, fica o agradecimento aos corpos directivos da Escola, aos
funcionárias da mesma pela sua simpatia e profissionalismo, à Cercivar
por todo o apoio facultado na logística do Encontro e pelo brilhante
momento cultural com que nos brindou, proporcionando-nos ouvir um
magnífico grupo de bandolins e a todos os participantes que, com a sua
participação interessada, fizeram com que o Encontro fosse um sucesso.

