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CERCIAG_ORA
Editorial
"O pobre prefere um copo de vinho a um pão, porque o
estômago da miséria necessita mais de ilusões que de
alimento."
Autor - Bernanos, Georges
Vivemos numa sociedade entorpecida, confusa, sem rumo, sem objectivos e incapaz de definir prioridades. Num
mundo virtual que serve como montra para o desfile das
vaidades, apela-se à solidariedade, ao amor pelo próximo, à luta pelas injustiças, à revolta pelo assalto descarado e sem pejo dos políticos, que não são mais do que
o reflexo daqueles que representam, ou seja, nós. Neste
mundo virtual cultivam-se quintas, fazem-se manifestações, acusam-se governantes, salvam-se criancinhas e
pessoas com deficiência, e muito mais… Tudo isto se

faz, sentados numa secretária, sós, incógnitos, tristes,
miseráveis, inertes…
Neste mundo de pernas para o ar existem pessoas que,
qual colibri transportando água no bico para apagar o
incêndio da floresta, se preocupam com a qualidade dos
seus serviços, com a autodeterminação dos seus clientes, com a formação dos seus colaboradores, com a sustentabilidade financeira das suas organizações, com a
inclusão das pessoas, com as injustiças sociais, com as
assimetrias sociais cada vez mais vincadas, e com muito
mais.
Assim sendo, questionamos: Valerá a pena? Aqueles
que servimos serão recompensados pelo nosso esforço
e determinação?
O nosso estômago da miséria viverá, pelo menos, na
ilusão de que tudo valerá a pena…

Um forte agradecimento a toda a equipa, colaboradores,
clientes e famílias.
Decorreu, nos dias 1 e 2 de Julho, a Auditoria Externa de
Grupo AR CERCIAG
Certificação da CERCIAG pelo Modelo de Qualidade
EQUASS EXCELLENCE.
A Certificação da Excelência nos Serviços Sociais
(EQUASS Excellence) é uma marca de excelência, caracterizada como não-prescritiva, da responsabilidade da
EPR – European Platform for Rehabilitation.
No âmbito da auditoria, foram entrevistados clientes, colaboradores, famílias e parceiros. A CERCIAG pode contar com a presença de 10 famílias e de 15 parceiros e
financiadores.

Auditoria EQUASS Excellence

Autorepresentantes na auditoria
O grupo de Autorepresentantes teve o prazer e a honra
de participar na Auditoria Equass Excellence que se realizou na Cerciag nos dias 1 e 2 de Julho.
A presidente Carla Sofia esteve na abertura dos trabalhos, seguindo-se uma visita guiada ao CAO. Mostraramse as áreas e as diferentes actividades realizadas.
O grupo AR foi entrevistado, e foram feitas perguntas
sobre o grupo e sobre a Cerciag. A presidente esteve
também presente na reunião de encerramento.
O grupo pensa que, se há instituição que reúne as condições de Excelência, essa instituição é a Cerciag.

CRI - Acreditação

SME - Integrações 1º Semestre

A acreditação da CERCIAG, como Centro de Recursos
para a Inclusão (CRI), foi renovada por mais quatro anos,
mantendo-se integrada na Rede Nacional destes centros.
Passou a abranger um concelho adicional, dando agora
cobertura a Águeda, Albergaria a Velha, Sever do Vouga
e também Oliveira do Bairro.

Durante o 1º semestre, o Serviço de Mediação e Emprego estabeleceu 37 protocolos de Prática em Contexto de
Trabalho e efectuou 10 integrações profissionais. No total em Pós-Colocação foram acompanhados 21 candidatos.
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Certificação DGERT

mento público, nacional ou comunitá- de apoio domiciliário, anamnese nurio, da formação profissional.
tricional pela técnica de nutrição Dra.
Lina Roque, com o objectivo de detectar possíveis situações de risco
Formação Contínua
bem como atender às necessidades
A 17 de Junho iniciaram as acções
nutricionais de modo individualizado,
de Formação Contínua para um grurespeitando preferências pessoais,
po de 8 activos desempregados. Esta
permitindo assim a promoção da saúacção terá a duração de 150 horas
de e prevenção da doença.
(50 horas de Procura Activa de Emprego, 25 horas de Legislação Laboral, 25 horas de Empreendedorismo e Formação de Activos
50 horas de TIC) tendo como princiNo âmbito da Formação de activos, e
pal objectivo a promoção da empredando cumprimento ao plano de forgabilidade.
mação definido para 20013, realizouse a acção de formação “Gestão de
Conflitos no Processo Formativo”.
Nutrição ao Domicílio

A CERCIAG apresentou em Maio o
processo de candidatura a Certificação de Entidades Formadoras
(anterior processo de Acreditação).
Para obter a certificação, a entidade
formadora tem de demonstrar objectivamente que as suas práticas e estrutura formativas são adequadas à
oferta que desenvolve e cumprem os
requisitos do referencial de qualidade, específico para a formação.
A formação promovida só é considerada certificada, nos termos do Sistema Nacional de Qualificações, se for
desenvolvida por entidade formadora
certificada, para além de que constitui um requisito obrigatório para o Durante o mês de Maio e Junho foi
acesso aos programas de financia- realizada, no domicílio, aos clientes

Candidaturas: EDP Solidário e BPI Capacitar

rar que todas as crianças/jovens têm
garantido o seu direito a brincar, em
contacto com a natureza.

A CERCIAG no âmbito da candidatura apresentada ao EDP Solidário, foi
convidada a estar presente em Lisboa no Museu da Electricidade no dia
17 de Maio, onde foram divulgados
os vencedores. Assim, passamos a
fazer parte da Rede EDP, que se
concretizará com a implementação
do projecto Jardim EDP – Educação
e Desenvolvimento Pessoal, no espaço exterior do Centro de Actividades
Ocupacionais e que tem como objectivo criar um espaço educativo e terapêutico de exterior, que complemente
as intervenções prestadas, quer para
os seus clientes directos como para
os que solicitam o nosso apoio mais
pontual.
Ainda ao nível das candidaturas a
projectos foi submetida candidatura
ao BPI Capacitar 2013, com o projecto “Playground Eco-Inclusivo” a implementar no Parque Municipal da
Alta Vila, com o objectivo de assegu-

Visita de Estudo
No passado dia 15 de Abril, um grupo
de formandos realizou uma Visita de
Estudo à Fábrica do Doce em Aveiro,
no âmbito dos conteúdos de Restau-

ração, Cidadania e Empregabilidade Foi uma experiência muito boa e
e Formação para a Integração.
aprendemos como se fabrica os ovos
“Nós achamos a visita de estudo es- moles. Além disso também foi possipectacular e divertida. Foi uma forma vel nós fazermos os ovos moles e ver
diferente de aprofundarmos os co- os cuidados de higiene que se teve
para os fazer!
nhecimentos.
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Também foi interessante ver o filme e
perceber como apareceu este doce!
Gostávamos que houvesse mais
oportunidades destas, pois facilita a
aprendizagem!”
(fotografia à direita)

Visitas à CERCIAG
Escola Secundária de Albergaria a
Velha
No dia 15 de Maio o CERCIAG recebeu uma visita de estudo de uma turma de 11º ano da disciplina de Psicologia do Curso Técnico de Apoio à
Infância do Ensino Especial da Escola Secundária de Albergaria a Velha.
As alunas tiveram oportunidade de
visitar o Centro de Formação e Emprego e o Centro de Actividades Ocupacionais, tendo assim uma visão Belavista
geral das actividades desenvolvidas
Nos dias 18 e 22 de Abril visitaram a
nestes departamentos.
área da Cerâmica da CERCIAG 2
grupos de crianças da Belavista, tenAgrupamento de Escolas de Ana- do a oportunidade de elaborar algudia
mas peças na área. Estas visitas, já
No seguimento da visita realizada à
Vossa Instituição por um grupo de
alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Anadia e um Encarregado de Educação, queríamos
agradecer toda a atenção dispensada
e a oportunidade que nos foi concedida de conhecer, no local, os diferentes cursos de formação profissional.
Acreditamos que, desta forma, se
desfizeram alguns preconceitos e que
a experiência vivida poderá ajudar os
alunos na hora de tomar decisões
quanto ao seu percurso escolar/
profissional.

habituais nos últimos anos, têm como
objectivo sensibilizar para a deficiência através de actividades lúdicas
comuns.
(fotografia abaixo)

As professoras de Educação Especial
do Agrupamento de Escolas de Anadia

mização de duas acções subordina- comunidade. Este convite partiu do
das ao tema “Ser (in) diferente – a Projeto oportunIDADES/Contrato Lodeficiência e os afectos”.
cal de Desenvolvimento Social de
No dia 13 de Abril, o Projecto Átomo Foi dinamizada uma acção para 15 Vila Nova de Paiva.
fez-se representar em Vila Nova de jovens adultos com deficiência mental
Paiva, pelas técnicas Mariana Meira e outra para 18 pessoas, entre as
e Alexandra Teles, com vista à dina- quais técnicos, famílias e pessoas da

Projecto Átomo em Vila
Nova de Paiva
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Actuações
13 Abril | Feira dos Saberes e Sabores - Águeda
02 Abril | Dia do Autismo - Agrupamento de Escolas Figueira Mar
16 Maio| V Encontro Nacional de Cidades Educadoras - Braga
21 Junho | Marchas de S. João - Febres
15 Junho | Festa de S. João CERCIAG

Actuações a realizar
04 Julho | «All in Castanheira» - Castanheira de Pêra
07 Julho | Carnaval Fora d´Horas Águeda
19 Julho | III Encontro de Jovens do
Concelho de Águeda
20 Julho | Festas de Santo António
da Coutada

ra do bem-estar e oportunidades vitais.”. Neste dia, os transportes de
todos os Clientes e Colaboradores
A Câmara Municipal de Águeda, da CERCIAG foram facultados pela
mais especificamente através da Sr.ª Câmara Municipal de Águeda.
Vereadora da Cultura Dr.ª Elsa Corga, convidou uma instituição local a
Colónia de Férias 2013
representar o Município de Águeda
no V Congresso Nacional das Cida- Vai realizar-se de 1 a 12 de Julho as
des Educadoras, motivo pelo qual a Férias de Verão dos clientes do CenCERCIAG esteve presente neste tro de Actividades Ocupacionais, na
evento no dia 16 de Maio. O con- Quinta da Fonte Quente da Tocha.
gresso, este ano, teve lugar na cida- O projecto visa proporcionar uns dide de Braga e foi subordinado ao as de férias na praia, de forma a satema “a cidade educadora é a cidade tisfazer o seu desejo de usufruírem
que inclui”. A CERCIAG participou do mar, sol e de actividades veraneina abertura deste evento com uma as, É igualmente intenção, uma muactuação da Fanfarra Zabumbar Per- dança nos contextos habituais, de
cussão e, ao final do dia, com uma modo a garantir diversidade de exapresentação do Projecto Átomo, periências no respeito pelo postulaatravés de Mariana Meira e Margari- do na Convenção sobre os Direitos
da Ré, num painel de comunicações da Pessoa com Deficiência.
livres, subordinado ao tema “A inclu- O projecto pretende, também, prosão como direito. A cidade promoto- porcionar às famílias dos clientes,

um período de descendo, introduzindo assim alteração na dinâmica familiar, que pensamos, revitaliza-la
para mais um ano no papel de cuidadores.
Por forma a concretizar este projecto
foram realizadas candidaturas ao
Instituto Nacional de Reabilitação e à
Câmara Municipal de Águeda, tendo
sido, ambas aprovadas.

Começámos por pôr em prática os
nossos conhecimentos, dinamizando
o grupo de malabares do DAO.
Apoiámos também diversas actividades que faziam parte do Plano Individual de cada cliente, tais como Adaptação ao Meio Aquático (AMA), Boccia, Projecto Átomo, Hidroterapia e
Hipoterapia. Além destas actividades,
dinamizámos horas de almoço diferentes três vezes por semana colocando em prática alguns conhecimentos de artes circenses e animação de rua com pinturas faciais, modelagem de balões e outras actividades divertidas.

Este estágio ultrapassou sem dúvida
as nossas expectativas tornando-se
numa experiência inesquecível. Fomos recebidas com um enorme carinho por toda a família CERCIAG, clientes e colaboradores, conseguindo
assim criar uma forte ligação com
todos eles. Arriscamos dizer que também nós fizemos parte desta grande
família.
Obrigada CERCIAG!
Inês Marques e Beatriz Lucas

Zabumbar Percussão e
Projecto Átomo

Estágio de animação Sociocultural
No âmbito do curso Técnico de Animador Sociocultural da Escola Secundária Adolfo Portela foi-nos dada
a possibilidade de estagiar numa instituição à nossa escolha. Como tal
escolhemos a CERCIAG porque
sempre nos interessámos pelo trabalho que é feito com este tipo de população e porque é uma referência na
área da deficiência.
Com início em Abril, durante três meses de estágio procurámos desenvolver actividades diversas para que os
clientes saíssem da sua rotina diária.

Projecto co-financiado pelo Programa de Financiamento a Projectos
pelo INR, I.P.
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Visita a Lisboa
O nosso sonho foi realizado!
No dia 1 de Junho nós, 12 clientes, e
mais 4 colaboradoras do DAO partimos cedo de Águeda em direcção ao
Bombarral para visitarmos o Jardim
do Éden. O verde da paisagem, a
imponência das estátuas do Buda e
os peixes vermelhos nas águas calmas do lago levaram-nos a um
“mundo imaginário” onde reina a paz,
a alegria e a harmonia. De seguida
almoçámos num parque perto do Jardim do Éden e rumámos a Lisboa. Ali
a vida é bem diferente. Tanta gente,
tantos carros e nós perdidos à procura de estacionamento perto do local
que queríamos visitar: o mosteiro dos
Jerónimos. A vista é grandiosa naquele local. Ao longe podemos ver o
Tejo, o Padrão dos Descobrimentos e
a Torre de Belém. Encontrámos outras artes, a pedra trabalhada com
representações do nosso passado,
lembrando os tempos em que os navegadores portugueses viajaram por
mares e terras desconhecidas. Visitámos a igreja, os claustros com arcadas rendilhadas e os túmulos dos
reis, rainhas e pessoas importantes
longo da visita, e com os olhos chei- Águeda já pela noite.
da nossa história, como o Camões
os de coisas novas e desejo de contiClientes do DAO
que escreveu Os Lusíadas.
nuar a “sonhar”, regressámos a
Tudo isto nos foi sendo explicado ao

São João na CERCIAG
Em Junho, mês dos Santos Populares, a CERCIAG também se junta à
festa.
No passado dia 15, a instituição encheu-se de cor, alegria e boa disposição e participou, com a comunida-

de, numa das maiores manifestações da cultura e tradições populares do nosso país. Como manda a
tradição, não faltaram a sardinha
assada e a broa, o caldo verde e a
bifana, a cerveja e o vinho tinto, o
bailarico e a animação. E até S. Pe-

dro se juntou à festa, afastando a
chuva deste ameno Verão de São
João.
Os lucros da festa reverteram a favor da CERCIAG. A instituição, feliz,
agradece a todos os que estiveram
presentes e tornaram possível esta
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festa. Para o ano há mais!
Terminado o festejo, ensaiam-se
agora os passos e as cantigas que
os clientes e colaboradores irão levar às marchas realizadas pela Câmara Municipal de Águeda no próximo dia 22.

Marchas Populares
O grupo da Marcha da CERCIAG
teve o seu início em 2012 com colaboradores, clientes e seus familiares.
Sendo uma experiência gratificante e
de enorme alegria para os seus intervenientes, tornou-se uma tradição
nesta nossa casa.
Assim, mais uma vez um grupo com
36 elementos participou no desfile
de Marchas Populares 2013 promovido pela Câmara Municipal de
Águeda e pela Associação Sol Nascente.
Com o original da música “Olh`ó Balão” de Beatriz Costa no filme
“Canção de Lisboa”, a Interpretação
e gravação da música pelo Conservatório de Águeda, e o tema “Marcha
ao Luar” com a letra da Lurdes Martins do DAO, lá fomos nós no dia 22
de Junho pelas 19 horas a caminho
da Baixa de Águeda. Iniciamos um
breve ensaio geral, onde pudemos
polir um pouco mais a nossa coreografia e dar os últimos retoques nas
nossas vestimentas catitas. Com o
espírito em alta, sempre bemdispostos, avançámos pela avenida
abaixo convictos de que nos iriamos
divertir muito.
Apesar de não termos instrumentos
a acompanhar, valemo-nos das nossas vozes e da “claque” para nos
fazermos ouvir e sentir. À medida
que avançava-mos, éramos aplaudidos pelas pessoas que assistiam, o
que nos incentivou ainda mais. Na
hora da actuação algum nervosismo
imperava, mas como sempre, no
momento de avançar, fomos seguros

que tudo correria bem.
Cantámos, dançámos e acima de
tudo divertimo-nos com a nossa actuação.
De sorrisos estampados no rosto e
plenamente satisfeitos, cumprimos

mais uma vez o nosso propósito de
fazer sentir a voz da CERCIAG.
No final tirámos a tradicional foto de
grupo para mais tarde recordar um
bom momento de diversão, alegria e
camaradagem.

