Comunicado de Imprensa
Mira-Sintra, 21 de setembro de 2020
Na sequência da atual crise pandémica e do aumento de casos de COVID-19 em Portugal, o CECD –
Cooperativa para a Inclusão, regista à data de hoje 11 casos positivos de COVID-19, dos quais sete são
clientes do CECD – das valências Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e Unidades Residenciais (UR) –
e quatro colaboradores. É com bastante pesar que registamos um óbito nas nossas Unidades Residenciais
(UR).
Estes casos, na sua maioria assintomáticos, só foram possíveis de detetar porque têm sido realizados
vários testes para despiste de COVID-19, dos quais 25 a clientes residentes e 36 a colaboradores da nossa
organização. No decorrer do dia de amanhã (22 de setembro) serão testados mais 71 clientes e 39
profissionais.
Cabe-nos também informar que esta rápida resposta só foi possível de realizar porque contamos com o
apoio da DGS e da Câmara Municipal de Sintra, que nos providenciou testes rápidos e material de EPIS.
Este material permite-nos que os nossos colaboradores estejam preparados para desempenhar as suas
funções com a maior segurança possível e, por esse motivo, foi possível diminuir o risco de infeção desde
que se registaram os primeiros casos de COVID-19 em Portugal. Cuidamos diariamente de uma população
com maiores debilidades e temos a plena consciência de que a proteção de todos é o caminho mais
seguro para controlarmos esta crise pandémica.

Quem somos?
Fundado em 1976, o CECD – Cooperativa para a Inclusão, de designação estatuária C.E.C.D. Mira Sintra Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, CRL, é uma cooperativa de solidariedade social,
sem fins lucrativos, reconhecida como Instituição de Utilidade Pública.
Criada por pais e técnicos, que procuraram dar resposta a uma lacuna na comunidade de forma
integrada, nos dias de hoje, o CECD atende, anualmente, cerca de 2.200 crianças, jovens e adultos, que
precisam de apoios especializados nas áreas da educação, formação, emprego, atividades ocupacionais,
saúde, residências e apoio domiciliário.
A missão do CECD – Cooperativa para a Inclusão consiste em desenvolver serviços de qualidade a pessoas
com deficiência (DID - Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais), multideficiência e outras pessoas
em situação de vulnerabilidade social, defendendo e promovendo os seus direitos e contribuindo para a
melhoria da sua qualidade de vida, numa perspetiva de inclusão social.
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