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Editorial
Março é, histórica e estatutariamente, um mês de balanço.
É o momento de apresentar as actividades e as contas
relativas ao exercício anterior, informando todos os stakeholders da actividade desenvolvida pela CERCIAG, tendo
por referência o Plano de Actividades aprovado.
O ano de 2015 foi – nunca é demais referi-lo – um ano de
enorme complexidade, na senda, aliás, daquele que é o
ciclo conjuntural do país nos últimos anos, com tendência
permanente para um acentuado desequilíbrio económico,
financeiro e social, cujo resultado em termos de impacto
na gestão e funcionamento foi inevitável e que se sublinhou de forma drástica nos últimos meses do ano.
Ainda assim, olhados os indicadores de performance, é
muito gratificante constatar que de uma forma global e não
obstante o período de profundos constrangimentos, indefinição e orientações avulsas, que impediram a concretização de algumas actividades planeadas, se verificou um
aumento substancial do número, impacto e relevância das
iniciativas desenvolvidas, o que nos coloca perante novos
desafios e novas exigências, configurando oportunidades
únicas de transformação das dificuldades em engenho,
que permitam garantir competitividade e rentabilidade futuras.
A avaliação que procuramos fazer não se limitou à análise
de indicadores de desempenho económico, nem exclusivamente aos de eficiência operacional. A competitividade
e sustentabilidade organizacionais e a excelência do desempenho – afirmam-no as modernas teorias organizacionais - não dependem exclusivamente de factores económicos, mas também de uma conduta socialmente relevante e
de valor reconhecido, que a legitime e garanta a sua sobrevivência no contexto ambiental. Apesar da especificidade organizacional se afigurar clara quanto à missão, modo
de actuação e inspiração social –“o propósito do sector
social é ir ao encontro de objectivos sociais, necessidades
humanas e prioridades nacionais que não podem ser classificadas como lucro” (Collins), mas antes como utilidade
social, ou valor social acrescentado.
Quando falamos em crescimento e desenvolvimento, fazemo-lo tendo sempre por referência o desenvolvimento humano e sustentável que situa as pessoas no centro das
preocupações, promovendo a realização do seu potencial
e o aumento de suas possibilidades. Durante o ano de
2015, a CERCIAG procurou manter um foco de decisão
que privilegiasse o bem comum, assumindo responsabilidades pelo todo e não apenas pelas partes, considerando
três imperativos de liderança: um organizacional, outro de
resiliência e um último, mas de todo menos importante, de
adaptabilidade. Cremos tê-lo conseguido, senão mais, ao
menos idealmente.
Para que tal fosse possível, contamos com as nossas pessoas - os clientes que nos justificam e os colaboradores
que são os verdadeiros esteios da concretização de todas
estas iniciativas e com quem continuamos a contar no

sentido não só de perceber como podemos optimizar as
ameaças que surjam, mas também como lhe poderemos
sobreviver.
Luísa Carvalho
(directora)

Departamento de Formação e Emprego
Início das Acções
A 04 de Janeiro, deram início as acções da medida de
Formação Inicial, com 8 cursos do Percurso C e 7 cursos
do Percurso B, ao abrigo da Resolução do Conselho de
Ministros, que financiou apenas as acções formativas de
continuidade, que decorreram no 1º trimestre do ano. Ao
contrário do previsto, as candidaturas à Medida de Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade não
abriram no final de 2015, pelo que o Departamento de Formação e Emprego da CERCIAG não pôde admitir novos
clientes em Janeiro de 2016, iniciando o ano apenas com
82 formandos.
Tiveram início ainda os apoios no âmbito do Centro de
Recursos, quer na medida de Apoio à Colocação, quer na
medida de Acompanhamento Pós-Colocação.
Integrações
No decorrer do 1º trimestre de 2016, foram celebrados 49
protocolos de Prática em Contexto de Trabalho, para um
total de 46 formandos. No âmbito do Centro de Recursos,
foram integrados 3 candidatos em medidas de emprego,
encontrando-se em Acompanhamento Pós-Colocação 36
trabalhadores. Foram ainda realizadas e submetidas ao
Centro de Emprego de Águeda 10 candidaturas à medida
Emprego Apoiado em Mercado Aberto, sendo oito respeitantes a clientes actualmente em Acompanhamento PósColocação e duas referentes a ex-clientes do Centro de
Recursos.

Projeto PNAR
Promovendo a Autorrepresentação
A FENACERCI levou a cabo um projeto com o apoio do
INR, IP que teve como objectivo principal a promoção da
autorrepresentação e a constituição duma Plataforma Nacional de Autorrepresentantes (PNAR).
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Uma das actividades do projecto consistiu na passagem
de informação para os autorrepresentantes sobre a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, nomeadamente os seus artigos 12 e 29 e
o seu impacto na vida das pessoas com deficiência intelectual, e ainda consciencializar para as vantagens da
existência duma Plataforma Nacional de Autorrepresentantes, que poderá vir a ser membro da Plataforma Europeia de Autorrepresentantes, com sede em Bruxelas. Um
dos resultados do projecto seria a constituição desta mesma Plataforma.
Ao longo de 6 meses foram formados 10 autorrepresentantes que implementaram 4 ações de (in)formação descentralizadas – Lisboa, Beja, Pombal e Braga, para cerca
de 100 jovens e adultos com deficiência intelectual. Estas
acções, onde foram discutidos alguns artigos da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a sua implementação a nível nacional, serviram ainda para recolher interessados em fazer parte da Plataforma Nacional
de Autorrepresentantes e para dar início a um movimento
organizado de autorrepresentantes.
Assim, no dia 21 de Dezembro teve lugar o evento final do
projecto, onde se formalizou a constituição da Plataforma,
que conta já com 15 organizações de todo o país. Este
evento contou com a participação de cerca de 120 autorrepresentantes e 30 profissionais e decorreu no Auditório do
Alto dos Moinhos, em Lisboa.
É com enorme satisfação que informamos que foram eleitos para o grupo dinamizador da PNAR para os próximos
3 anos os seguintes autorrepresentantes: Albino Silva
(CERCI Lisboa), Carla Rodrigues (CERCIAG) e João Pereira (CERCICA).
Os mesmos Sonhos, uma só voz!

Festa de Carnaval
No dia 5 de Fevereiro o Departamento de Actividades
Ocupacionais da CERCIAG comemorou mais uma vez o
Carnaval, data tão divertida e do agrado dos que nela participam.
Numa festa bastante animada, com máscaras e fantasias
elaboradas pelos próprios, em que não faltou o tradicional
salão de baile com muitas luzes e animação, para que todos os clientes pudessem brilhar e dançar com muita alegria. Seguiu-se o delicioso lanche com palhaçadas incluídas.
Neste dia de Carnaval
Usamos a imaginação
A Alegria foi tal
Que nos aqueceu o coração!
Viva o Entrudo!
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Qual a sua Máscara Preferida?
A CERCIAG levou a cabo um concurso de máscaras de
carnaval. Cada uma das áreas de formação elaborou uma
e todas foram colocadas a votação, através de “Gostos”,
na página de Facebook da instituição.
A máscara vencedora foi a de Jardinagem, com 32 gostos,
seguida de Cerâmica e Restauração, com 20 e 15 Gostos,
respectivamente.
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Dia dos Namorados/Amizade
No dia 12 de Fevereiro comemorámos o dia dos Namorados/Amizade.
Os Namorados e amigos tiveram direito a um almoço romântico com ementa especial. Entre os 9 casais deste almoço, estava um que comemorava 5 meses de casamento!
E assim…

Entre abraços e alegria,
Trazendo brilho no olhar,
Vivemos esta magia…
Que vamos sempre recordar.
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CERCIAG no Open Nacional de Judo
No dia 20 de Fevereiro deslocámo-nos a Pevidém para
participar no Open Nacional de Judo, no qual participaram
mais de 200 praticantes de judo e judo adaptado. Os nossos atletas conseguiram mais uma vez resultados muito
interessantes: Paulo Lino 1º lugar, Victor Ribeiro 2º lugar,
António Paulino 3º lugar e Fábio Santos 2º lugar. Estes
resultados permitiram um 2º lugar por equipas na prova.
Parabéns ao atletas por mais uma participação excelente.
Queremos deixar uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal de Águeda que mais uma vez nos apoiou
nesta participação.

111º aniversário de Rotary Internacional
No dia 23 de Fevereiro comemorou-se o 111º aniversário
de Rotary Internacional!
Como forma de assinalar a efeméride o Rotary Club de
Águeda quis visitar Escolas e IPSS que têm mantido com
o movimento rotário contactos de apoio para acções ou
para Bolsas de Estudo e oferecer-lhes, para as suas Bibliotecas, um livro de textos e poemas que elegem a PAZ e
A EDUCAÇÃO PARA A PAZ como objectivos principais a
incutir nos nossos Jovens educandos por forma a enobrecer as suas personalidades e lhes possibilitar uma visão
construtiva para a Sociedade de que eles irão ser os principais agentes e sujeitos.
“A PAZ de um livro” é apenas uma lembrança que hoje
ofertamos a quem connosco faz história na promoção do
saber, da dignidade e dos valores.
Rotary Club de Águeda
Presidente, Eng.º A. Celestino de Almeida
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18ª Taça Nacional de Ciclismo ANDDI
A CERCIAG participou, no dia 08 de Março, na 18ª Taça
Nacional de Ciclismo ANDDI que se realizou em Anadia.
A representar a CERCIAG estiveram 5 ciclistas: José Carlos Azevedo, Luís Tavares, Paulo Lino, Ricardo Ribeiro e
Victor Ribeiro.
Mais uma vez os nossos ciclistas tiveram desempenhos

Treinos de Judo na CERCIAG
Iniciaram no dia 8 de Março os treinos de Judo na CERCIAG. Todas as terças feiras das 18h às 19h irão decorrer
os nossos treinos de Judo sob a orientação do professor
António Costa. O primeiro treino foi bem animado e pleno
de empenho dos nossos judocas. Parabéns a todos.

espectaculares: Paulo Lino 1º lugar no escalão Síndrome
de Down, Victor Ribeiro 1º lugar e Luís Tavares 2º lugar
no escalão Adaptado, José Carlos Azevedo 3º lugar e Ricardo Ribeiro 5º lugar no escalão Sénior. Estas performances permitiram à equipa da CERCIAG a obtenção do segundo lugar por equipas. Muitos parabéns aos nossos ciclistas.
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CERCIAG na FUTURÁLIA
A Portugal Inovação Social (iniciativa criada no âmbito do
Portugal 2020) actua como catalisador do sector de inovação e investimento social, contribuindo para a criação ou
reforço dos instrumentos, conhecimentos e competências
necessárias para que haja mais e melhor inovação social
em Portugal, com impacto e sustentabilidade.
Nos dias 16 a 19 de Março teve lugar na FIL a FUTURÁLIA, a maior iniciativa a nível nacional em matéria de educação e formação, que envolveu e mobilizou entidades do
ensino superior, formação profissional, empresas, escolas,
famílias e demais interessadas.
Neste âmbito, a Portugal Inovação Social dinamizou um
conjunto de acções de promoção e sensibilização para o
tema da inovação social, tendo convidado a CERCIAG
para a apresentação do Programa de Educação AfectivoSexual Átomo, iniciativa de inovação e empreendedorismo
social seleccionada e reconhecida como ES+ pelo MIES
(Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social).
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/2016/03/11/portugalinovacao-social-presente-na-futuralia

Rancho Folclórico “Saltatio” na CEDIARA
No âmbito das comemorações do Dia do Pai na CEDIARA
(Centro de Dia de Ribeira de Fráguas), e a convite destes
para mais uma actividade intergeracional, foi com enorme
prazer e satisfação que o Rancho Folclórico “Saltátio” do
DAO da CERCIAG actuou no dia 18 de Março para os
utentes desta nossa instituição parceira. Tal como a CEDIARA, reconhecemos e valorizamos este tipo de iniciativas
interinstitucionais e intergeracionais que fomentam e enriquecem as relações entre as pessoas e as instituições, e
contribuem para a troca de saberes e tradições da nossa
região.
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Assembleia Geral Ordinária da CERCIAG
Realizou-se no dia 23 de Março de 2016, pelas 21 horas,
na sua sede estatutária, a Assembleia Geral Ordinária da
CERCIAG.

va na Quinta Casal Lito, sita no Brejo e a proposta de regularização da situação de Cooperadores.

Da ordem de trabalhos constou a apreciação e votação do
Relatório de Actividades e Contas relativas ao Exercício
de 2015, bem como Parecer do Conselho Fiscal, documento que foi aprovado por unanimidade. No referido parecer o Conselho Fiscal propõe que seja atribuído à Direcção um voto de Louvor, como forma de reconhecimento,
confiança e incentivo pela acção profícua, realçando o trabalho positivo da Direcção e de toda a sua Equipa, realizado ao longo do exercício, com reflexos ao nível da melhoria dos resultados líquidos. Esta proposta foi aprovada por
unanimidade.
Também por unanimidade foram aprovadas a autorização
para alienação de benfeitorias efectuadas pela Cooperati-

CLDS 3G – ADRO visita freguesias de
abrangência
Equipa do “CLDS 3G – ADRO” foi para o terreno e visitou
as freguesias de abrangência do projecto, Águeda/
Borralha, Valongo do Vouga e Macinhata do Vouga.
O objectivo desta visita foi falar com as pessoas, dar a co-

nhecer a equipa e transmitir aquilo que se pretende fazer
ao longo de 3 anos. A finalidade desta intervenção é potenciar o que existe de bom, dar visibilidade às boas práticas, alavancar ideias de negócio e o artesanato local, bem
como aquilo que de melhor se cultiva nas nossas freguesias.
Queremos dar voz aos nossos jovens, estabelecer percursos e definir objectivos; (re) descobrir as nossas comuni-
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dades ciganas, quebrar mitos e desenvolver estratégias
que nos aproximem.
Vamos bater à porta das pessoas e tentar perceber como
se sentem, sentir as suas dificuldades e qual a melhor estratégia para minimizar os seus problemas: Desemprego,
isolamento e descriminação.
Vamos desenvolver várias acções de sensibilização, formação como “workshops” direccionados para as problemáticas para diferentes públicos.
Queremos conhecer os pequenos e médios empresários
que queiram alavancar ideias de negócio, que queiram
qualificar colaboradores, no sentido de uma maior adequação ao mercado de trabalho.
Vamos criar uma marca inclusiva, que distingue quem dá
oportunidades, quem diariamente tem presente o seu sentido de responsabilidade social.
Criaremos plataformas digitais que facilitem a procura de
emprego local e de pessoas que queiram contribuir com o
seu tempo, através de voluntariado.
Gostámos de conhecer de Vale Domingos à Cadaveira e
chegar Alombada. Vamos conhecer muito mais, queremos
continuar a “ligar” pessoas a um projecto para a comunidade e criar uma rede de participação desde o lugar mais
remoto até ao mais povoado e mais central das 3 freguesias.
Obrigado a todos os que nos receberam e que tão rapidamente se disponibilizaram para este projecto.

Contactos
Raso de Paredes
3750-316 Águeda

Tel: +351 234612020
Fax: +351 234612022
E-mail: cerciag@cerciag.pt
Website: www.cerciag.pt

