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Editorial  

No período a que respeita este boletim informativo, como vem sendo habitual, por pura decisão de gestão inter-

na já que a isso não estamos obrigados em termos estatutários ou legais, apresentamos relatório de actividades 

e contas a 30 de Junho, fazendo o respectivo balanço intermédio do exercício, tendo por referência o que foi pre-

visto e planeado em sede de Plano de Actividades, as metas estabelecidas, os indicadores com medição possí-

vel e fiável a esta altura do ano e as condicionantes externas que foram muitas e que influenciaram a execução 

realizada e podem comprometer a que foi previsto realizar até ao final do exercício. 

Tratou-se, na nossa perspectiva, de fazer uma reflexão interna alargada ao órgão fiscalizador, avaliar o que foi 

feito, o modo como o foi e os resultados obtidos, tendo sempre por referência a relação entre o benefício directo 

e o custo e, considerando os constrangimentos económicos graves que se vivem, ponderar cenários e colher 

contributos que garantam, ou, ao menos, potenciem, a solvabilidade da organização e a sua acção futura. 

Procuramos nestes primeiros seis meses do ano garantir e respeitar os princípios que nos caracterizam e distin-

guem e os objectivos estratégicos que definimos; porque essa é a nossa matriz organizacional e porque gosta-

mos de cumprir os compromissos que assumimos, orientados por imperativos institucionais que respeitamos e 

aceitamos defender. 

Neste pressuposto, fossem outros os contextos e as circunstâncias, particularmente as económicas, em que nos 

movimentamos, outros poderiam ter sido os resultados. A verdade, porém, é que se vivem momentos particular-

mente difíceis, sobretudo nas áreas da formação e do emprego e de um modo geral em tudo o que respeita ao 

Portugal 2020, o que, condicionando profundamente a actividade, obrigou a uma engenharia financeira e de mei-

os acima do desejável e do aceitável. 

Olhados os valores globais obtidos e analisados individualmente os indicadores de expressão negativa, resulta, 

porém, que não obstante todos os factores adversos, a organização cumpriu, e até ultrapassou em alguns ca-

sos, o que se tinha proposto o que denota, salvo melhor opinião, uma gestão particularmente atenta e prudente 

e o esforço magnífico da sua equipa que procurou garantir, em cada momento, as melhores soluções para os 

seus clientes. Há atitudes que não mudam, simplesmente porque não nos permitimos que mudem. 

Renovação da acreditação Centro de  

Recursos para a Inclusão   

A CERCIAG recebeu a decisão de renovação da acre-

ditação do seu Centro de Recursos para a Inclusão 

(CRI) para o quadriénio 2017-2021. 

O CRI é uma estrutura que centra a sua intervenção 

na inclusão de crianças e jovens com Necessidades 

Educativas Especiais, através da facilitação do acesso 

ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à partici-

pação social e à vida autónoma, promovendo o máxi-

mo potencial de cada indivíduo, em parceria com as 

estruturas da comunidade.  

O CRI da CERCIAG abrange 9 Agrupamentos de Es-

colas de 5 Concelhos, intervindo nas áreas de Terapia 

da Fala, Terapia Ocupacional, Psicologia, Fisioterapia 

e Acompanhamento aos Planos Individuais de Transi-

ção (PIT) com mais de 300 alunos com Necessidades 

Educativas Especiais. 

Departamento de Formação e Emprego – Con-

tinuidade dos serviços 

No sentido de garantir a continuidade dos serviços no 

âmbito das medidas de Qualificação de Pessoas com 

Deficiência e Incapacidade, foi submetida, ao IEFP, no 

passado dia 11 de Agosto, uma candidatura ao POISE 

(Programa Operacional Inclusão Social e Emprego), 

que contempla acções de formação profissional inicial 

e contínua para o período compreendido entre 2018 e 

2020. Com esta candidatura, o Departamento de For-

mação e Emprego da CERCIAG pretende manter a 

oferta formativa actualmente disponibilizada, através 

de 8 cursos de formação profissional inicial de Percur-

so C e 7 cursos de Percurso B. Pretende-se, também, 

disponibilizar à população com deficiência e incapaci-

dade 2 acções de formação profissional contínua para 

desempregados e 2 acções para empregados, com o 

objectivo de (re)integração profissional ou manutenção 

dos postos de trabalho. 

Serviço de Mediação para o Emprego - Inte-

grações  

No decorrer do 3º trimestre de 2017, foram celebrados 

9 protocolos de Prática em Contexto de Trabalho 
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(PCT), para um total de 9 formandos, tendo o Serviço 

de Mediação para o Emprego acompanhado 53 for-

mandos durante o trimestre. Foram, ainda, submetidas 

ao IEFP 5 candidaturas a CEI+ para PCDI para a inte-

gração profissional de 5 formandos, que ficarão colo-

cados nos locais onde realizaram a prática em contex-

to de trabalho. 

No âmbito do Centro de Recursos (CR), neste trimes-

tre, foram integrados 6 candidatos: 1 com um contrato 

normal de trabalho, 2 em Estágio de Inserção, 2 em 

Contrato Emprego-Inserção+ e 1 com contrato de tra-

balho através da Medida Emprego Apoiado em Merca-

do Aberto. Actualmente, em Acompanhamento Pós-

Colocação (APC) este CR presta apoio a 60 trabalha-

dores. Durante este trimestre, 4 trabalhadores de APC 

deixaram de ser acompanhados por conclusão da me-

dida e 7 por rescisão de contrato, perfazendo um total 

de 11 conclusões. Na medida de Apoio à Colocação 

(AC) foram acompanhados 16 candidatos, sendo que 

9 processos foram concluídos, 6 foram reiniciados e 1 

foi iniciado. Relativamente a candidaturas, o CR sub-

meteu 2 candidaturas à medida Estágio de Inserção, 1 

candidatura à medida Contrato Emprego-Inserção+ 

para PCDI e 9 candidaturas à Medida Emprego Apoia-

do em Mercado Aberto. Por fim, foram acompanhados 

7 clientes ao abrigo da medida de Informação, Avalia-

ção e Orientação para a Qualificação e o Emprego 

(IAOQE), sendo que, destes, 4 consistiram em Avalia-

ções da Capacidade de Trabalho (IAOQE-ACT). 

Torneio de Futsal CERCIAG 

Realizou-se, durante a manhã do dia 31 de Julho, últi-

mo dia de formação antes das férias de verão, no pa-

vilhão desportivo da Associação Desportiva de Travas-

sô, mais um torneio de futsal, no qual participaram os 

formandos e colaboradores do Departamento de For-

mação e Emprego da CERCIAG.  

O torneio decorreu de forma bem satisfatória, onde 

não faltaram muito empenho e muitos golos. A equipa 

vencedora foi a dos colaboradores que venceu os dois 

jogos em que participou.  

Fica também uma palavra de agradecimento à direção 

da ADT, que mais uma vez nos cedeu o espaço para a 

realização do torneio. 

(A)MAR TOCHA 2017  

Mais um ano, mais uma aventura, mais uma Colónia 

de Férias! 

(A)MAR TOCHA 2017 decorreu, entre os dias 3 e 21 

de julho, na Quinta da Fonte Quente e contou a partici-

pação de 72 Clientes do Departamento de Actividades 

Ocupacionais, acompanhados por 32 Colaboradores. 

Esta actividade, além de permitir o descanso dos cui-

dadores, é sempre muito esperada pelos Clientes pois 

é sinónimo de descontração e diversificação de experi-

ências. Não existem rotinas nem horários  
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estabelecidos pois o dia-a-dia é intensamente vivido 

em função dos desejos e vontades dos próprios. 

Importa agradecer às Entidades que permitiram a con-

cretização de mais uma Colónia de Férias,  

nomeadamente ao Instituto Nacional para a Reabilita-

ção IP, Município de Águeda, Famílias e Significativos 

e à CERCIAG… A TODOS, O NOSSO MUITO  

OBRIGADA! 

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. 

Visita à EXPOFACIC 

No dia 30 de Julho de 2017 um grupo de 6 clientes e 3 

colaboradoras foram à Expofacic ver o espectáculo do 

cantor Toni Carreira.  

Antes da actuação, houve a oportunidade de jantarem 

todos num dos restaurantes do recinto. 

Os momentos de alegria e emoção vivenciados pelos 

clientes por estarem a assistir ao concerto culminaram 

com uma sessão de fotografias, experiência esta parti-

cularmente desejada pelas meninas, pois são as fãs 

nº1 do conhecido cantor. 
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Visita ao Estádio do Dragão 

No dia 20 de Agosto, um grupo de 6 Clientes concreti-

zou o seu sonho pessoal: assistir, ao vivo, a um jogo 

do seu Clube de eleição. 

Desta forma, a CERCIAG pretende expressar o seu 

maior agradecimento ao Futebol Clube do Porto pela 

oferta dos bilhetes para o jogo do F.C. Porto vs Morei-

rense, oportunidade esta que permitiu que os nossos 

Clientes vivenciassem uma experiência única e  

emocionante. 

CERCIAG em Movimento 

Teve lugar, nos dias 22 e 23 de Setembro, a 15ª Edi-

ção do “CERCIAG em Movimento”, organizado pela 

CERCIAG em colaboração com a Câmara Municipal 

de Águeda e a empresa Margens - Desporto e Aventu-

ra. O evento, inserido nas comemorações da Semana 

Europeia da Mobilidade, pretende sensibilizar a popu-

lação em geral para a temática da deficiência, assim 

como, promover momentos de diversão, lazer e cultu-

ra a todos os seus participantes. Durante o 1º dia, cer-

ca de 880 pessoas, pertencentes a organizações con-

géneres, agrupamentos de escolas, entidades dinami-

zadoras, IPSS’s e comunidade em geral, usufruíram 

de diversas actividades desportivas, de aventura, ani-

mação, cultura e saúde, entre as 10h e as 17h, no Lar-

go 1º de Maio, em Águeda. No 2º dia do evento, reali-

zou-se o 3º Open de Judo CERCIAG EM MOVIMEN-

TO / 3ª Taça de Portugal de Judo ANDDI, no Pavilhão 

do GICA (Ginásio Clube de Águeda), que contou com 

a participação de 25 atletas da CERCIAG, da CERCI-

GUI, da Secção de Judo da Associação Académica da 

Universidade de Aveiro, do Clube de Judo do Sabugal, 

da Escola Fontes Pereira de Melo e do Sport Clube 

Beira-Mar. A Taça de Portugal foi atribuída à CERCI-

GUI, equipa que reuniu o maior número de pontos no 

Open. 

A CERCIAG torna público o seu agradecimento aos 

parceiros organizadores, dinamizadores, patrocinado-

res e a todos os participantes que fizeram deste even-

to um verdadeiro sucesso. 
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3 Títulos nacionais de Ciclismo na CERCIAG  

No dia 30 de Setembro realizaram-se na Curia os 

Campeonatos Nacionais Individuais de Ciclismo sob a 

organização da ANDDI. 

A equipa da CERCIAG esteve presente com 4 ciclistas 

e conseguiu revalidar dois títulos de campeão nacio-

nal, conquistou um título de vice-campeão nacional e 

ainda um terceiro lugar. Assim, o Paulo Lino e o Vitor 

Ribeiro revalidaram os seus títulos de campeão nacio-

nal e sagraram-se tetracampeão no escalão Síndrome 

de Down e bicampeão no escalão Desenvolvimento 

respectivamente. O Ricardo Ribeiro conquistou o se-

gundo lugar e sagrou-se vice-campeão nacional abso-

luto. O Luís Tavares obteve o terceiro lugar no escalão 

Desenvolvimento.   

Todos eles estão mais uma vez de parabéns. 

CLDS 3G - ADRO 

Acção 6 - Feira de Emprego e Empreendedo-

rismo 

A CERCIAG - Cooperativa de Educação e Reabilita-

ção de Cidadãos com Incapacidades de Águeda, 

C.R.L., no âmbito do Projecto ADRO – CLDS 3G, or-

ganizou a 2 ª Feira de Emprego e Empreendedorismo 

de Águeda, que decorreu nos dias 27 e 28 de Setem-

bro de 2017, na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice 

Cardoso Pinheiro. 

O evento contou com a presença de 30 Empresas e 

Entidades da região, divulgando produtos/serviços 

bem como ofertas de emprego.  

Decorreram ainda, em simultâneo com a feira, seminá-

rios/workshops, com especial incidência nas temáticas 

do emprego e do empreendedorismo: 

“Empreendedorismo social” - Projectos de Inovação 

Social – Oportunidades de empregabilidade pela Dr.ª 

Alexandra Neves – Gestora para o Centro do Fundo 

para a Inovação Social; “Decifrar Pessoas” – Optimiza-

ção da linguagem corporal numa entrevista de empre-

go - Dr. Alexandre Monteiro - Coach em Linguagem 

Corporal e Especialista em Decifrar Pessoas; Exército 

como saída profissional para jovens – Sargento-Chefe 

Carlos Queirós – Exército Português e Juventude em 

Acção – Dr.ª Maria Manuel Azevedo – AEVA – CIEDA. 

Acção 7 – “Selo Inclusivo” 

A CERCIAG distinguiu, no decurso da 2 ª Feira de Em-

prego e Empreendedorismo de Águeda, 3 instituições 

de solidariedade social do concelho de Águeda. 
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Este “selo inclusivo” é uma forma simbólica de reco-

nhecer empresas e instituições com maior responsabi-

lidade social neste campo de actuação e que mais têm 

integrado pessoas com deficiência e/ou incapacidade 

As instituições reconhecidas no âmbito desta acção 

foram a LAAC - Liga dos Amigos de Aguada de Cima; 

FNSVV – Fundação Nossa Senhora de Valongo do 

Vouga e a AMAR - Associação Macinhatense de As-

sistência, Recreio e Cultura. 

Paulo Lino (CERCIAG) Campeão Europeu de 

Judo 

Realizou-se em Vila Nova de Gaia na sexta-feira (13 

de Outubro) o 1º Campeonato da Europa de Judo para 

pessoas com Síndrome de Down. Da CERCIAG e a 

defender as cores da Selecção Nacional Portuguesa 

estiveram quatro judocas: António Paulino Gomes, 

André Vieira, Bruno Pereira e Paulo Lino. 

O nosso judoca Paulo Lino levou a melhor sobre todos 

os seus adversários, conquistando a medalha de ouro 

e tornando-se o 1º Campeão Europeu de Judown na 

categoria de -66kg.  

O André Vieira sagrou-se também Vice-campeão Eu-

ropeu em +81kg ficando com a medalha de prata e o 

António Paulino alcançou o terceiro lugar do pódio na 

categoria -81kg, obtendo a medalha de bronze. O Bru-

no Pereira alcançou o quarto lugar na categoria -66kg. 

Com estes resultados de excelência todos nós temos 

de nos sentir maravilhados por poder partilhar a vida 

com estes campeões que todos os dias dão provas 

das suas grandes capacidades. Muitos parabéns a 

todos eles.  

Clube de Judo da CERCIAG em Gaia 

Decorreu na sexta-feira, 13 de Outubro, em Vila Nova 

de Gaia, em paralelo com o Campeonato da Europa 



Contactos 

Raso de Paredes 

3750-316 Águeda 

 

Tel: +351 234612020 

Fax: +351 234612022 

 

E-mail: cerciag@cerciag.pt 

Website: www.cerciag.pt 

Consigo... sou capaz! 

Esta campanha pretende sensibilizar e 

comprometer a comunidade e entidades 

empregadoras a conhecerem a realidade 

sobre a empregabilidade de pessoas com 

deficiência e incapacidade.  

Se desejar mais informações pode contac-

tar-nos por telefone, através do 234 612 

020, por e-mail para cerciag@cerciag.pt 

ou preenchendo o formulário da página de 

contactos em cerciag.pt. 

 

Projeto cofinanciado pelo Programa de 

Financiamento a Projetos pelo INR, I. P.  

de Judo para pessoas com Síndrome de Down, o Tor-

neio de Judo ANDDI “Gaia 2017+i”. A equipa de judo 

da CERCIAG marcou presença neste torneio com a 

participação do João Branco e do Vítor Tavares que 

lutaram nas categorias +81kg e -66kg respectivamen-

te.  

O João obteve o primeiro lugar e o Vítor o segundo 

lugar. Estão de parabéns os nossos judocas mais uma 

vez pelo seu comportamento, desempenho e dedica-

ção demonstrados. 
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