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Equass Excellence

A CERCIAG obteve a Certificação de Excelência pelo
modelo EQUASS Excellence - European Quality in Social Services, da EPR - European Platform for Rehabilitation.

A CERCIAG viu reconhecida a EXCELÊNCIA dos seus
Serviços pelo Modelo EQUASS Excellence, da EPR Plataforma Europeia de Reabilitação. A certificação é
válida de 12 de Agosto de 2013 a 12 de Agosto de
2016.

A primeira metade do ano em curso ficou claramente
marcada pelo processo final da certificação da organização. Este processo de certificação permitiu comprometer
a CERCIAG com os referenciais de boas práticas ao nível do desempenho nos Serviços Sociais, assegurando a
qualidade e a excelência na prestação de serviços e na
gestão, a operacionalidade do sistema de gestão da qualidade e o reconhecimento europeu. Em termos de vantagens, permitiu actualizar a estratégia organizacional em
face dos novos desafios, num contexto de constrangimentos económicos; adoptar um modelo de gestão estratégica e operacional orientado para os resultados, permitindo antecipar cenários de maior competitividade e
prestar melhores serviços e mais eficazes, potenciando
mais acesso, participação e condição das Pessoas com
Deficiência ou Incapacidade, através de uma abordagem
conjunta e multidisciplinar e de melhoria contínua, aperfeiçoando e actualizando competências nos diferentes
níveis da organização.
Lançado que está o desafio da qualidade, torna-se cada
vez mais emergente a necessidade de rapidamente consolidar estratégias de sustentabilidade já que, sem estas,
de pouco vale estarmos habilitados a prestar serviços de
excelência. A questão da sustentabilidade é entendida
como um conjunto de mecanismos que garantem a solidez organizacional em termos económicos e financeiros,
reportada a parâmetros de competitividade, regulação e
benchmarking. Como é sabido, e embora sendo a qualidade uma condição incontornável para o sucesso das
intervenções e das Organizações, não dispensa outros
investimentos, nomeadamente ao nível da inovação e da
rentabilização de recursos.

Seminário Inclusão – Educação e Autodeterminação

No dia 28 de Setembro participaram no Seminário
“Inclusão – Educação e Autodeterminação” organizado
pela Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra os
técnicos Teresa Camossa e Pedro Galveias. O seminário decorreu das 9h00 ás 18h00 no Auditório do Conservatório de Música de Coimbra e abordou as temáticas
da Educação Inclusiva (ou não!) nas escolas, algumas
boas-prácticas existentes, testemunhos na primeira pessoa de pais e pessoas com deficiência, o combate ao
bullying de adultos com Dificuldades de Aprendizagem e
um relato na primeira pessoa também sobre as experiE sobretudo, é crucial responder à crise com verdade, ências de diversas pessoas com Paralisia Cerebral, os
porque só com seriedade se constrói a cumplicidade e a seus percursos pessoais e profissionais.
confiança que é imprescindível para vencermos as difiDuma forma geral, partiu-se do princípio que depois de
culdades e atingirmos patamares de sucesso.
Portugal ter ractificado a Convenção dos Direitos das
Luísa Carvalho Pessoas com Deficiência, a Educação Inclusiva, embora
longe do ideal, deve estar na agenda dos países que
directora geral
ractificaram a referida convenção.
Neste sentido, é também fundamental a capacidade de
trabalho e de resposta de uma equipa dinâmica que, diaapós-dia, reinventa novas formas de intervenção, num
período particularmente difícil da vida social e económica
do País Claro que não negamos as dificuldades que sentimos hoje, porventura de forma bem mais intensa que
ontem, mas preferimos acreditar no lado aliciante que
têm os desafios da mudança, na medida em que nos
confrontam com as nossas fragilidades mas também trazem ao de cima as nossas potencialidades.
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Visitas de Acompanhamento Segurança Social

As atividades recreativas e de lazer
previstas, dentro da CERCIAG e na
comunidade, irão favorecer a convivência em grupo e a aceitação mútua
dos diferentes públicos envolvidos,
bem como incentivar o respeito à individualidade e às diferenças existentes.

A CERCIAG recebeu nos dia 23 e 30
de Agosto a visita da nova Técnica
de Acompanhamento, da Segurança
Social, Dra. Fátima Lancha. Esta visita teve como objectivo conhecer todas as respostas sociais (CAO, Lares
residenciais e Apoio Domiciliário),
IAOQE
instalações, funcionamento, equipa
técnica e clientes, bem como actuali- Iniciaram a 2 de Setembro as activizar as fichas de acompanhamento e dades de orientação vocacional da
avaliação das respostas.
medida de IAOQE. Estas actividades
permitem que os candidatos experimentem até 4 áreas de formação,
Programa 100 (Des)Em- beneficiando ainda de um estágio de
pregados
observação de 2 dias em entidades
empregadoras da respectiva área
Iniciou-se em Setembro, com uma
profissional frequentada.
duração de 12 meses, o projecto
“Lazer para Todos”, candidatura
apresentada ao Programa 100(Des) Formação Contínua
Empregados da Câmara Municipal de
Águeda, que contempla uma anima- Iniciou a 11 de Setembro a segunda
dora sociocultural, para intervir com acção de Formação Contínua, destios clientes de CAO e Lar Residenci- nada a 8 formandos activos desempregados. À semelhança da anterior,
al.

Área Costura: visita de
estudo à Lanidor
No dia 9 de Julho de 2013 a área de
Costura fez uma visita de estudo à
Lanidor, que teve como objectivo geral complementar os conteúdos programáticos abordados nas aulas de
Formação Tecnológia.
“Nós achamos a visita de estudo uma
forma diferente de aprofundar os conhecimentos.
Foi uma experiência muito boa, sempre acompanhada por uma senhora
que explicava tudo, e vimos a confeccionar um casaco, a fazer bainhas, a
fazer os moldes e podemos ver uma
área onde só se fazia arranjos sendo
estes a nível nacional! Além disso
também foi possível ver a loja onde
se vende as peças que foram feitas
na fábrica!
Gostámos muito e desejamos ter
mais oportunidades destas futuramente.”
Formandas de Costura

esta acção também terá a duração
de 150 horas (50 horas de Procura
Activa de Emprego, 25 horas de Legislação Laboral, 25 horas de Empreendedorismo e 50 horas de TIC) tendo como principal objectivo a promoção da empregabilidade.

Projecto Átomo
No passado dia 09 de Julho, e como
já vem sendo hábito, a equipa do
Projecto Átomo dinamizou mais uma
acção de formação no Centro de
Educação e Formação Profissional
Integrada do Porto. A referida acção
está incluída num conjunto de formações subordinadas ao tema Paradigmas de Intervenção na Deficiência
Intelectual, tendo sido a equipa da
CERCIAG convidada a dinamizar o
módulo Sexualidade e Afectos, através da apresentação do Projecto Átomo. Esta formação foi dinamizada
por Margarida Ré e Mariana Meira e
contou com a presença de 15 técnicos da área da reabilitação funcional.
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Visita da ARCOR à CERCIAG - Circuito Adaptado
No dia 11 de Julho de 2013 a Cerciag
recebeu um grupo de 20 crianças do
CATL da ARCOR a educadora de
infância e uma colaboradora da Associação Recreativa e Cultural de Óis
da Ribeira, para a apresentação do
Circuito Adaptado.
A apresentação do Circuito foi feita
pelo Alberto Almeida e pela Filipa
Saramago da CERCIAG. As várias
atividades do Circuito foram apresentadas e explicadas ao grupo seguin-

do-se a participação activa por parte Para terminar realizou-se uma pedas crianças.
quena visita às instalações nomeadamente às áreas, piscina e sala de
Apesar de ser um grupo relativamensnoezelen.
te grande, todas as crianças participaram nas actividades abrindo-se Foi agradável ver que as crianças se
depois um espaço para a discussão mostraram atentas e consciencializadas mesmas.
das para a problemática inerente à
pessoa com deficiência.
Cada criança pode dar a sua opinião,
e foram feitas perguntas acerca das Na visita às instalações as crianças
actividade e da importância das mes- apresentaram algum espanto e entumas para a consciencialização das siasmo pela qualidade e inovação
várias barreiras que a pessoa com das mesmas, referindo mesmo que
deficiência enfrenta no seu dia-a-dia. gostariam de frequentar a Cerciag!
Seguiu-se uma explicação das actividades que decorrem na Cerciag e do
dia-a-dia dos clientes da instituição.

Colónias de Férias 2013
Este ano a Colónia de Férias teve
alguma tristeza misturada com a
grande alegria da maioria dos nossos
clientes por poderem usufruir de novo
de um período de férias num local
diferente. Acontece que nem todos
puderam participar na colónia pois
houve uma redução no financiamento
por parte da entidade que geralmente
apoia esta actividade, e o grupo teve
que ser reduzido segundo critérios
que, embora difíceis, tentaram ser o
mais justos possível. A opção de participação na colónia foi dada àqueles
que não integram Unidades Residenciais já que as famílias destes não
necessitam dum período de descanso no seu papel de cuidadores. Em
alternativa os clientes das Unidades
Residenciais usufruíram de idas à
praia e ao rio durante o mês de Agosto. Também fizemos uma semana
diferente nas instalações da CERCIAG com alguns clientes que não fo-

ram abrangidos pela colónia de forma
a dar um período de descanso aos
seus cuidadores. Assim, os clientes
dormiram nas nossas instalações do
dia 22 ao dia 26 de Julho e usufruí-

ram dum programa de saídas ao
evento Agitágueda, idas à praia e
passeios lúdico-recreativos.
Quanto à Colónia de Férias propriamente dita, este ano decorreu do dia
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1 de ao dia 12 de Julho, dividida em
dois grupos, num local diferente e
bastante agradável: a Quinta da Fonte Quente na Tocha. A quinta é um
espaço enorme com umas instalações que embora antigas são bastante agradáveis, com piscina e zonas
arborizadas, discoteca, espaço para
desportos radicais, salas de convívio,
refeitórios e quartos com WC privados. Este ano tivemos a sorte de apanhar muito bom tempo o que nos permitiu usufruir tanto da piscina como
da praia que fica relativamente perto.
A comida era muito boa e parecia
que estávamos num hotel tal foi a
forma calorosa e acolhedora com que
nos
trataram.
Estavam
outros
“hóspedes” na Quinta da Fonte
Quente o que nos permitiu confraternizar, divertirmo-nos em conjunto e
até estabelecer algumas amizades e
namoricos. O calor e a frescura da
água da piscina eram propícios à boa
disposição e alegria.
Já à noite o ambiente era outro! Os
ritmos quentes da música da discoteca fizeram-nos saltar, dançar, namorar e suar até altas horas da madrugada. No final a opinião foi unânime:
Foram das melhores Colónias de Férias dos últimos anos!

Projeto cofinanciado pelo Programa
de Financiamento a Projetos pelo
INR, I.P.
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9º Congresso Europeu de
Saúde Mental na Deficiência Intelectual

e o Cocktail que se seguiu.

Foram inúmeros os elogios a esta
actuação, em que os participantes
eram na sua maioria provenientes
A Fanfarra Zabumbar da CERCIAG de Países Europeus, Américas e
foi convidada para animar o 9º Con- outros pontos do mundo.
gresso Europeu de Saúde Mental na
Durante o mês de Julho e Setembro,
Deficiência Intelectual, promovido
a Fanfarra actuou ainda nos eventos
pela MHID - European Association
«All in Castanheira», em Castanheifor Mental Health in Intellectual Disara de Pêra, Carnaval Fora d’Horas e
bility em parceria com a Fencerci. e
III Encontro de Jovens do Concelho
que decorreu no Centro de Congresde Águeda, nas Festas de Santo
sos do Estoril. A actuação aconteceu
António da Coutada e no 11º CERActuações
no dia 12 de Setembro, tendo os
CIAG EM MOVIMENTO.
20.09.2013 | 11º CERCIAG EM MO- percussionistas abrilhantado a sessão de encerramento do Congresso
VIMENTO
12.09.2013 | 9º Congresso Europeu
Saúde Mental na Deficiência Intelectual - Estoril
20.07.2013 | Festas de Santo António da Coutada
19.07.2013 | III Encontro de Jovens
do Concelho de Águeda
07.07.2013 | Carnaval Fora d´Horas
- Águeda
04.07.2013 | «All in Castanheira» Castanheira de Pêra

CERCIAG em Movimento
Realizou-se no passado dia 20 de
Setembro no Largo 1º de Maio, o 11º
CERCIAG EM MOVIMENTO, em
parceria com a Câmara Municipal de
Águeda e a empresa Margens.
O evento decorreu entre as 10 e as
17 horas, estando enquadrado na
Semana Europeia da Mobilidade
2013.
O CERCIAG EM MOVIMENTO é um
evento que pretende sensibilizar a
Comunidade para a problemática
das Pessoas com Deficiência e a
criação de oportunidades de prática
conjunta entre os clientes da CERCIAG, de instituições congéneres, escolas e da população em geral.
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No decorrer do evento foram mais
de mil pessoas que passaram pelo
recinto e que participaram nas inúmeras actividades disponibilizadas e
dinamizadas por mais de 50 parceiros.
Das dezenas de actividades presentes no recinto, salientam-se o judo
adaptado, basquetebol e andebol em
cadeira de rodas, paintball, zumba,
minigolfe e muitas outras que divertiram e movimentaram o dia.
Durante a tarde decorreu ainda a 8ª
edição do desfile de transportes alternativos, no qual participaram 5
instituições, que apelaram à sua criatividade e originalidade na produção dos transportes que apresentaram.
Resta por fim deixar um agradecimento a todos os participantes, organizadores, dinamizadores e parceiros que fizeram desta 11ª Edição do
CERCIAG EM MOVIMENTO um verdadeiro sucesso.
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