
Anexo 2 à Ata de Reunião do Conselho de Administração de 14.11.2017 

Proposta de Admissão da empresa LEAL E SOARES, S.A. como Membro Benemérito da 

CERCIMIRA, a submeter à consideração da Assembleia Geral, nos termos previstos no n.º4 do 

Artigo 7 e no n.º7 do Artigo 8 dos Estatutos da CERCIMIRA: 

 

Considerando que: 

 A empresa LEAL E SOARES, S.A., com o número de contribuinte 501223800, tem 

exercido a sua atividade no concelho de Mira, desde Setembro de 1990, dedicando-se 

à serração de madeiras e à produção de substratos para plantas; 

 Em Setembro de 2006, a referida empresa celebrou com a CERCIMIRA o primeiro 

protocolo de cooperação em formação para acolhimento de um estágio de formação 

em contexto de trabalho de um formando, tendo em vista o seu desenvolvimento 

pessoal e uma possível integração futura; 

 Desde essa data, a LEAL E SOARES, S.A., acolheu pelo menos dez estágios do mesmo 

género, alguns dos quais deram origem a vínculos contratuais que beneficiaram a 

inclusão pessoal e social dos respetivos destinatários, pessoas com deficiência ou 

incapacidade; 

 Sempre que a CERCIMIRA solicitou a cooperação da empresa Leal e Soares, SA, para a 

realização destes estágios de formação em contexto de trabalho, encontrou total 

disponibilidade para a parceria e constatou uma gestão destes processos baseada em 

valores humanos de solidariedade e compreensão com os desafios colocados por cada 

situação particular; 

 A atenção da LEAL E SOARES, S.A. à CERCIMIRA estendeu-se também em diversas 

situações, em que proporcionou aquisições de bens a preços mais vantajosos; 

 Mais recentemente, foi celebrado um protocolo de cooperação, ao abrigo do qual um 

conjunto de Clientes do Centro de Atividades Ocupacionais da CERCIMIRA, presta 

atividades de transição para a vida ativa, na referida empresa, com periodicidade 

semanal; 

 O reconhecimento de membro benemérito possibilitará a formalização desta parceria, 

abrindo as portas a futuros projetos de interesse comum e a um maior 

reconhecimento social das respetivas entidades; 

É proposto pelo conselho de administração da CERCIMIRA, que a assembleia geral reconheça à 

empresa Leal e Soares, S.A., o estatuto de membro benemérito, nos direitos, deveres e 

benefícios estatutariamente reconhecidos. 


