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Editorial
Com o mês de Março encerra-se, nos termos estatutários,
o exercício relativo ao ano imediatamente anterior, com a
apresentação e aprovação em Assembleia Geral do respectivo relatório das actividades e das contas. Este Março
teve a particularidade acrescida de encerrar o ciclo de referência do Plano Estratégico que orientou a actuação da
organização no período compreendido entre 2014 e 2016.
Contextualizando a acção, o ano de dois mil e dezasseis
desenvolveu-se numa conjuntura muito particular, caracterizada pela complexidade na captação de recursos e por
uma quase ausência de oportunidades. Viveram-se tempos conturbados por força dos constrangimentos e factores de mudança, que tiveram essencialmente a ver com as
indefinições ao nível das orientações políticas, a que
acresceu a dificuldade em encontrar mecanismos de financiamento ajustados às necessidades verificadas, que fossem controláveis do ponto de vista do equilíbrio financeiro
da organização. Os maiores obstáculos sentiram-se, particularmente, no que respeita à formação profissional e emprego de pessoas com deficiência.
Na leitura avaliativa que fazemos não nos ativemos a resultados exclusivamente financeiros ou apenas operacionais. Tivemos por base um conjunto de indicadores conjugados de forma integrada, e a sua importância relativa,
que vão dos aspectos relacionados com a qualidade dos
serviços e a eficiência dos processos, até aos clientes e à
sua máxima satisfação para, finalmente, considerarmos os
indicadores económico-financeiros e os relacionados com
os planos e objectivos. Os primeiros, obviamente indicativos de custos, os segundos, enquanto geradores de receitas e os restantes, como síntese dos resultados, numa
clara articulação entre as metas estabelecidas a curto prazo e uma visão de longo prazo e com futuro.
Neste pressuposto, resulta claro, da análise global efectuada, que não obstante todos os constrangimentos verificados, ainda muito longe de estarem ultrapassados, a CERCIAG focou a sua actuação na prossecução dos objectivos
previamente estabelecidos, aproveitando os nichos de
oportunidade entretanto surgidos, procurando minimizar os
decorrentes impactos negativos na qualidade dos seus
serviços, tendo por referência, como factor diferenciador, a
permanente satisfação dos seus clientes e a sua fidelização.
Uma nota final para reafirmar a relevância de, com distanciamento de raciocínio, perceber a forma como a acção foi
conduzida ao longo deste período, de modo a compreender a dinâmica institucional e a eficácia dos seus resultados, tendo presente que os indicadores indicam, mas não
são a própria realidade. A premissa é a de que o futuro
não está, em larga margem, predeterminado e tem de ser
moldado pelos diferentes actores sociais, sem nunca per-

der de vista o primeiro e inalienável pilar da CERCIAG: as
pessoas.
E é às nossas Pessoas, a todas as que fazem e a todas
as que nos ajudam a fazer, comprometidamente, o quotidiano desta casa, que aproveitamos a oportunidade para
endereçar votos de uma Páscoa muito Feliz!
Luísa Carvalho

Assembleia Geral da CERCIAG
Convocada nos termos legais e estatutários, decorreu no
dia 22 de Março, no auditório da sede da organização, a
Assembleia Geral Ordinária da CERCIAG.
Todos os pontos constantes da Ordem de Trabalhos foram
aprovados por unanimidade, designadamente o Relatório
de Actividades e as Contas relativas ao Exercício de 2016.
Ao acto eleitoral apenas foi presente a sufrágio uma lista
candidata aos Órgãos Sociais para o Quadriénio
2017/2020, cuja legalidade foi confirmada pela Mesa da
Assembleia Geral, tendo sido afixada nos termos legais.
Efectuada a votação, por escrutínio secreto, foi sufragada
por unanimidade a lista apresentada, com os seguintes
resultados:
Número de inscritos: Noventa e Três (75 presenças e 18
representações).
Número de votantes: Noventa e Três.
Votos Brancos: Zero.
Votos Nulos: Zero.
Votos a favor: Noventa e Três.
Anunciados os resultados, foi assim aprovada a lista única
com a seguinte composição:
Assembleia Geral:
Presidente: Augusto de Almeida Gonçalves.
Vice-Presidente: Maria dos Anjos Martins dos Santos Antunes de Almeida.
Secretária: Maria da Conceição Duarte Arede Fernandes
Almeida Lagarto.
Conselho Fiscal:
Presidente: Aníbal Rui de Carvalho Antunes das Neves
Secretário: António José Duarte Arede Fernandes
Relator: Gil Manuel da Costa Abrantes.
Direção:
Presidente: Alfredo Carlos Domingues Vaz Franco.
Vice-Presidente: Manuel Augusto Quaresma Figueiredo
Simões.
Secretária: Maria Luísa Leite de Carvalho.
Tesoureiro: Jorge Manuel Correia Gonçalves.
Vogal: António Manuel de Castro Figueiredo.
Os membros da Direção e dos demais Órgãos Sociais
agora eleitos, não recebem qualquer remuneração pelo
exercício das respectivas funções, desempenhando-as
inteiramente em regime de voluntariado.
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Departamento de Formação e Emprego
Início das Acções
A 02 de Janeiro, deram início as acções da medida de
Formação Inicial, com 8 cursos do Percurso C e 6 cursos
do Percurso B, ao abrigo do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE). À semelhança do ano anterior, o Plano de Acção 2017 do Centro de Recursos ainda não foi aprovado, no entanto, a CERCIAG iniciou, também a 02 de Janeiro, a intervenção neste âmbito, através
das medidas de IAOQE, Apoio à Colocação e Acompanhamento Pós-Colocação.
Integrações
No decorrer do 1º trimestre de 2017, foram celebrados 37
protocolos de Prática em Contexto de Trabalho para um
total de 35 formandos da medida de Formação Inicial, do
Departamento de Formação e Emprego.
No âmbito do Centro de Recursos, 8 candidatos iniciaram
contrato de CEI+ para PCDI, 4 iniciaram contrato de EstáFormandos de Restauração visitam Flôr do Vouga
No dia 15 de Fevereiro o Curso de Formação Profissional
de Restauração realizou uma visita de estudo à empresa
Pastelaria Flor do Vouga, sediada na zona industrial de
Águeda.
Pretendeu-se com esta visita proporcionar aos formandos
do curso de Restauração o funcionamento de uma empresa, as máquinas e a confecção e decoração da diversa
pastelaria.
Os formandos foram unânimes na sua apreciação, gostaram muito desta actividade, de conhecer a empresa, de
observar in loco as regras da higiene e segurança alimentar, bem como o fabrico e decoração da pastelaria.

Formandos de Serralharia visitam DURITCAST
No dia 16 de Março de 2017, o Curso de Formação Profissional de Serralharia visitou a empresa DURITCAST, em
Travassô, Águeda.
Conheceram os diferentes tipos de materiais, a produção
de peças fundidas, os fornos e os processos de moldação
manual com areia química e de moldação automática com
areia verde.
Esta visita foi muito positiva e enriquecedora para os formandos da área de Serralharia. Agradecemos à empresa
por esta experiência!

gio Emprego e 10 iniciaram contrato de trabalho ao abrigo
da Medida Emprego Apoiado em Mercado Aberto.
Foram acompanhados 43 trabalhadores na medida de
Acompanhamento Pós-Colocação, foram realizadas e
submetidas 5 candidaturas no Centro de Emprego de
Águeda à medida Emprego Apoiado em Mercado Aberto,
respeitantes a clientes em Acompanhamento PósColocação que concluem a medida no decorrer deste ano.
Foram ainda submetidas 5 candidaturas a Medidas Activas de Emprego para PCDI: 3 de Estágio Emprego e 1 de
Contrato Emprego-Inserção+ para candidatos de Apoio à
Colocação.
Relativamente à medida IAOQE, este CR acompanhou 36
candidatos no 1º trimestre de 2017. Quanto aos principais
resultados, importa referir que 5 candidatos integraram os
cursos de formação profissional na CERCIAG, 16 foram
encaminhados para outras respostas de formação e 4 foram encaminhamentos para a medida de Apoio à Colocação deste CR.
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Departamento de Formação e Emprego
Formandos de Carpintaria visitam golfinho
No dia 30 de Março de 2017, o Curso de Formação Profissional Carpintaria visitou a GOLFINHO, empresa de produção e comercialização de uma vasta gama de varões e
acessórios, em Águeda.
Desde a receção do material ao produto final, conheceram
as matérias-primas, as diferentes máquinas, a zona de
produção, o espaço de montagem, zona de pintura e espaço de armazenamento.
Esta visita foi muito positiva e enriquecedora para os formandos da área de Carpintaria. Agradecemos à empresa

e à equipa que nos acompanhou a sua atenção e disponibilidade!

CLDS3G - ADRO
Capacitação do Tecido Empresarial
Decorreu no dia 10 de Janeiro, no Auditório da CERCIAG,
a Acção 10 do Projecto ADRO - no âmbito do Contrato
Local de Desenvolvimento Social de que esta organização
é Entidade Promotora - com o Workshop "Capacitação do
Tecido Empresarial para a Empregabilidade das Pessoas
com Deficiência e/ou incapacidade".
Em estreita articulação com o IEFP - Centro de Emprego
de Águeda, que participou nesta iniciativa, foram dadas a
conhecer as medidas de incentivo à contratação de pessoas com deficiência e/ou incapacidade, no sentido de aumentar os níveis de empregabilidade deste público-alvo. O
Workshop contou com a presença de parceiros locais, nomeadamente IPSSs e Empresas.

Ao longo do projecto, decorrerão iniciativas semelhantes,
sempre com o objectivo de promover a inclusão profissional e social.
Inclusão Digital
Esta acção visa a disponibilização de equipamentos como
meio de capacitação de idosos e de pessoas com deficiência e incapacidade para a inclusão digital e social, visando
promover a cidadania e inserção nas novas tecnologias de
comunicação, de modo seguro.
Com o objectivo de combater a solidão e o isolamento e
conseguir igualmente uma maior proximidade dos idosos
com os seus familiares, visamos também promover a aquisição de noções elementares de informática.
Desta forma, e no âmbito da Acção 27 do Projecto CLDS
3G – ADRO, foi implementado o primeiro equipamento na
Escola do ADRO, na sede de Freguesia de Águeda e Borralha.

Serviços Móveis, Projecto “Chegar + Perto” - Acção 28
Num período em que o isolamento social tende a aumentar face à redução de alguns dos apoios, nomeadamente
ao nível do acesso ao transporte de pessoas em situação
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de vulnerabilidade social, torna-se urgente a criação de
medidas alternativas.
Neste âmbito, o Projecto ADRO foi ao encontro dessas
necessidades e prestou, no dia 21 de Março, um serviço
de transporte na Freguesia de Macinhata do Vouga à Unidade de Saúde local.
Caso esteja em situação de isolamento e por motivo de
incapacidade, não conseguindo deslocar-se aos serviços
sociais básicos, o projecto ADRO tem um serviço para si.
Para mais informações contacte-nos através do número
234 612 020/926308990 ou por correio electrónico - geral@clds-adro.pt.
Serviços Móveis de Apoio a Idosos e a Pessoas com
Incapacidade, Acção 28, CLDS 3G - ADRO
Iniciou-se na freguesia de Macinhata do Vouga esta actividade no apoio de transporte e acompanhamento a serviços na comunidade, nomeadamente farmácia e cabeleireiro.
Se está em situação de isolamento por motivo de incapacidade ou inexistência de alternativa de transporte, entre
em contacto connosco pelo 926308990 ou envie-nos uma
mensagem.
Inauguração da Mercearia Solidária
Decorreu no dia 30 de Janeiro, na Sede da União de Freguesias de Águeda e Borralha, a inauguração da Mercearia Solidária, acção 29 do Projecto CLDS 3G – ADRO, em
parceria com a Conferência Vicentina de Stª Eulália.

Este espaço, apesar de concluído e iniciado o seu trabalho em Dezembro de 2016, foi apresentado oficialmente a
todos os elementos dos parceiros envolvidos.
O objectivo desta acção é dar continuidade, apoiar, mas
também impulsionar o trabalho meritório já desenvolvido
pela Conferência Vicentina Stª Eulália de Águeda.
Sistema de Segurança -Telecuidado - Acção 21
No âmbito da implementação do Sistema de Segurança e
em concertação com o programa “Idoso em Segurança”
da GNR de Águeda, procedemos à implementação, no
mês de Janeiro, de mais 1 dispositivos de teleassistência
na freguesia de Macinhata do Vouga e outro no mês Março, na freguesia de Águeda e Borralha, estando no total
implementados 6 dispositivos, nas 3 freguesias de abrangência do projecto ADRO.
Este sistema permite às pessoas em situação de isolamento ou vulnerabilidade social, solicitar ajuda e ser socorridos em tempo útil.
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Pré-selecção para a Selecção Nacional
de Futsal
No dia 20 de Janeiro o Paulo Lino participou na 1ª Concentração de atletas de Futsal com Síndrome de Down
realizada em Vila Nova de Gaia. Esta concentração constituiu mais um momento de preparação da Selecção Nacional que irá participar no 1º Campeonato de Mundo de
Futsal, em Viseu, no mês de Abril.
No dia 10 de Fevereiro realizou-se em Vila Nova de Gaia a
2ª Concentração de Futsal para atletas com Síndrome de
Down, para preparar a participação da nossa Selecção
Nacional no Campeonato de Mundo. O Paulo Lino marcou
presença mais uma vez, continuando a demonstrar capacidade e habilidade para ser um dos selecionados.
Após os encontros de preparação, foi convocado para a

Selecção Nacional que vai participar no Campeonato do
Mundo de Futsal de Síndrome de Down, que se realizará
em Viseu. Muitos parabéns ao nosso futebolista.

Carnaval DAO
No dia 24 de Fevereiro, os Clientes do DAO festejaram,
como tem sido habitual, o Dia de Carnaval. A Comissão de
Festas da CERCIAG, que integra clientes e funcionários,
está de parabéns por mais esta iniciativa e pela sua organização, que permitiu a todos mais um momento de descontração e brincadeira.

Nomeação da CERCIAG para o Núcleo
Executivo da Rede Social de Águeda
Decorreu no dia 1 de Março de 2017, mais um Plenário do
Concelho Local de Acção Social de Águeda, cujo um dos
pontos da ordem de trabalhos era a eleição do novo Núcleo Executivo da Rede.
De todas as instituições presentes, apenas 5 mostraram
disponibilidade para assumir essa função (ABShalom, Bela Vista, CERCIAG, Pioneiros e Santa Casa da Misericór-

dia de Águeda), sendo que apenas 3 poderiam ser eleitas.
Deste plenário, resultou a nomeação dos Pioneiros, enquanto entidade representante das IPSS´s, a Bela Vista e
a CERCIAG como restantes membros eleitos pelos parceiros da Rede.
Assim, o Núcleo Executivo da Rede passa a ser constituído pelas entidades obrigatórias: Câmara Municipal, Segurança Social, UCIPSS e Centro de Saúde e pelas entidades eleitas: Bela Vista, CERCIAG e Pioneiros.

Boletim Informativo da CERCIAG | Pág. 7 de 8

Actuações da Fanfarra Zabumbar
24 Fevereiro - Desfile de Carnaval Infantil
- Águeda;
26 Fevereiro - Desfile de Carnaval - Águeda;
17 Março - Actuação reportagem à CERCIAG pela RTP1 - «Programa Portugal
em Direto».

Desfiles de Carnaval
A Fanfarra Zabumbar participou nos passados dia 24 e 26
de Fevereiro nos Desfiles de Carnaval em Águeda.
O desfile de dia 24 foi dedicado aos mais novos, tendo
participado cerca de 700 crianças das diversas instituições
de Águeda, com máscaras alusivas ao tema do desfile:
“Projeto Educativo”.
No dia 26, o desfile foi organizado pela Câmara Municipal

CERCIAG no Campeonato Nacional de
Boccia Sénior
No dia 8 de Março os atletas de Boccia da CERCIAG marcaram presença no Campeonato Nacional de Boccia Sénior – Zona Centro, que se realizou em Oliveira do Bairro.
Para além de assistir à prova, tiveram ainda a oportunidade de jogar com uma das equipas que participou na competição.
Os nossos atletas demonstraram muito agrado por terem
participado e anseiam por futuras participações em competições.

CERCIAG no "Portugal em Direto"
No dia 17 de Março a CERCIAG recebeu o programa
"Portugal em Direto" da RTP1 e mostrou o que de melhor
se faz em prol da integração de pessoas com deficiência
em Águeda!
Poderá rever o programa em:
www.rtp.pt/play/p3028/e279026/portugal-em-direto

Oferta Escola Secundária Adolfo Portela
A Escola Secundária Adolfo Portela ofereceu à CERCIAG
um cabaz de bens alimentares e roupa, que resultou de
uma iniciativa levada a cabo pela Turma H2 do 12º ano do
Curso de Animação Sociocultural.
A CERCIAG congratula e expressa o seu agradecimento
aos alunos e professores por esta iniciativa.
São iniciativas como esta que contribuem para uma sociedade mais justa na promoção dos valores de convivialidade, tolerância, solidariedade e respeito entre todos os cidadãos.

de Águeda em parceria com a Associação Sol Nascente e
teve como temática o “Desporto”. Neste participaram 14
grupos de diversas associações do Concelho, incluindo a
CERCIAG.
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Judo Adaptado
Open de Judo Adaptado no Fundão
No dia 11 de Março a CERCIAG participou no Open de
Judo Adaptado no Fundão, organizado pela Associação
Distrital de Judo de Castelo Branco (ADJCB). Os nossos
judocas gostaram bastante de participar em mais uma prova que contou com a presença de bastantes praticantes
da modalidade.
A CERCIAG obteve excelentes resultados: Bruno Pereira,
António Paulino e João Branco conseguiram o 1º, Paulo
Lino e Vitor Tavares classificaram-se em 2º lugar e André
Vieira obteve o 3º lugar nas suas respectivas categorias.
Muitos parabéns a todos os nossos atletas que mais uma
vez demonstraram todo o seu empenho e qualidade.
Open ANDDI de Judo Adaptado em Guimarães
No dia 25 de Março viajámos até Ronfe (Guimarães) para
participar no Open ANDDI de Judo Adaptado, organizado
pela CERCIGUI e pela secção de judo do Vitória Sport
Clube de Guimarães.
Os nossos judocas obtiveram um 1º lugar (Vitor Tavares),
dois 2º lugares (Paulo Lino e João Branco), um 3º lugar
(Bruno Pereira) e dois 4º lugares (António Paulino e Paulo
Dias).
Muitos parabéns a todos os nossos atletas pelas suas
prestações.
Queremos deixar o nosso muito obrigado à Câmara Municipal de Águeda pelo apoio prestado nesta nossa participação, através da cedência de uma carrinha de 9 lugares
para a realização da viagem.

Encontro “Capacitar para Incluir” em
Santarém
Decorreu no dia 31 de Março no Centro de Formação Profissional – IEFP de Santarém, um Encontro com o tema
“Capacitar para Incluir”, organizado pela APPACDM de
Santarém com o apoio do IEFP de Santarém. Esta iniciativa teve como principal objectivo comemorar os 45 anos de
existência da APPACDM de Santarém. Neste encontro, os
temas focados centraram-se no Centro de Recursos, na
Formação Profissional para Pessoas com Deficiência e
Incapacidade e nas Boas Práticas face à integração de

Contactos
Raso de Paredes
3750-316 Águeda

formandos nas instituições/empresas da região de Santarém no contexto de Formação Profissional, tendo a técnica
Dra. Mariana Meira do Centro de Recursos da CERCIAG e
a Psicóloga Ana Vicente do Departamento de Formação e
Emprego da CERCIAG estando presentes neste encontro.
Dos diferentes painéis, encontravam-se presentes oradores/moderadores que estão ligados a estes temas, como o
Dr. Leonardo Conceição da direcção de Serviços de Promoção do Emprego, IEFP; Dr. Mário Pereira da FORMEM;
Dra. Fátima Januário da FAPPC; Dr. Renato Bento, Director Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém.
Tel: +351 234612020
Fax: +351 234612022
E-mail: cerciag@cerciag.pt
Website: www.cerciag.pt

