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Editorial  

Terminamos um ano que não foi fácil, vivido num contexto de acentuada complexidade, durante o qual a imple-

mentação e o desenvolvimento das acções, fossem elas de continuidade, valorizando o que de bom foi feito nos 

exercícios anteriores com base numa análise crítica, rigorosa e aprofundada, fossem novas que entretanto surgi-

ram, estiveram sempre condicionadas pelas oportunidades identificadas e pela capacidade e competência para 

as gerir, o que reforçou a importância de nos afirmarmos pela identidade e pela coesão. 

Embora por referência á actividade do último trimestre de 2018, cujas acções principais aqui destacamos, este 

CERCIAG_Ora é trazido a público no dealbar de um novo ano. Ora, o passado já passou e agora é do futuro que 

cuidamos. 

Conscientes de que se avizinham desafios de grande envergadura e que temos pela frente um longo caminho 

para percorrer, manteremos o foco na adopção de dinâmicas que garantam, com uma abordagem sistémica, a 

continuidade das acções desenvolvidas com condições para a prestação de serviços de qualidade, em linha com 

a promoção da não discriminação e com a criação de oportunidades de igualdade. O acento tónico coloca-se em 

princípios orientadores do pensamento ao nível da intervenção social, capaz de dar coerência e consistência às 

acções práticas.  

Temo-lo dito muitas vezes, e afirmamo-lo uma vez mais, que devemos ser ambiciosos nos nossos objectivos, 

demonstrando uma permanente insatisfação com aquilo – e foi muito – que foi feito e conseguido no quadro da 

melhoria contínua dos serviços que prestamos e do crescimento organizacional, numa procura permanente de 

estabilização do desempenho num nível de excelência. Estamos conscientes que há ainda uma grande distância 

entre o que conseguimos e o que gostaríamos de fazer. Mas é esta tensão que dá energia para nos focarmos no 

desejável enquanto vamos caminhando no possível. No espírito de missão que caracteriza a CERCIAG, com 

ousadia, com honestidade resistente e com o futuro como horizonte, seremos capazes. 

Recupero, a propósito e pela sua actualidade, o que escrevi no editorial do 1º Boletim Informativo, no longínquo 

Março de 2007: quando se aceita fazer parte de uma organização, e se entende a sua missão, há uma respon-

sabilidade que é a de todos, num pressuposto de colaboração e boa-fé; como compromisso e não como opção. 

“Em águas perigosas, os navios em comboio fazem melhor em se manter juntos do que ir cada um para seu  

lado. Significa isto edificar sobre os actuais níveis de unidade e cooperação que foram gradualmente  

construídos, por mais imperfeitos que sejam, e reforça-los. Quanto ao futuro, a bola de cristal permanece  

enevoada e as predições de um director não são melhores do que as de qualquer outra pessoa”. 

Bom Ano! 

Luísa Carvalho 

directora 

Assembleia Geral de Aprovação do Plano de 

Actividades e Orçamento para 2019 

No dia 30 de Novembro, reunida em Assembleia Geral 

convocada para o efeito, a CERCIAG aprovou o Plano 

de Actividades e Orçamento para o exercício de 2019. 

Tendo por referência o previsto e aprovado em sede 

de Plano Estratégico e agregando os elementos  

fornecidos pelas diversas unidades e serviços, o Plano 

de Actividades para 2019, espelha a concretização de 

uma estratégia de consolidação organizacional,  

identificando operacionalmente as actividades a  

desenvolver.  

Considerando os desafios futuros, a actividade é  

realista e orientada para as reais necessidades da  

comunidade, investindo-se na consolidação e  
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formação de novas parcerias estratégicas e de mis-

são, no plano da sociedade e nos meandros da  

solidariedade social, pautadas por lógicas de não-

dependência e de crescente autonomia financeira, 

potenciando os recursos organizacionais disponíveis. 

A tudo isto foram acrescentados conteúdos,  

estratégias e dinâmicas, que possam aprofundar a 

política de proximidade e reciprocidade, procurando 

garantir uma organização mais forte, sustentada e  

coesa. 

No domínio orçamental, os grandes objectivos  

definidos procuram conciliar a actividade proposta, 

num justo equilíbrio entre a despesa e a receita, com a 

adopção de uma política de rigor e controlo da  

execução financeira. 

Continuamos a ser ambiciosos nos nossos objectivos, 

demonstrando uma permanente insatisfação com 

aquilo – e foi muito – que foi feito e conseguido no 

quadro da melhoria contínua dos serviços que presta-

mos e do crescimento organizacional, numa procura 

permanente de conseguir estabilizar o nosso desem-

penho num nível de excelência. 

Nomeação Coordenadores 2019   

Nos termos do disposto no RI e sob proposta da  

Directora Geral, Dra. Luísa Carvalho, considerando,  

designadamente, o perfil de competências profissional 

e pessoal, o nível de desempenho anterior em iguais 

funções de gestão/coordenação, a experiência e os 

conhecimentos técnicos e de gestão adquiridos e a 

disponibilidade manifestada, a Direcção deliberou  

proceder à seguinte nomeação de Coordenadores de 

Departamento/Responsáveis de Serviço, bem como 

de Secretária de Direcção, para o exercício de 2019: 

Departamento Administrativo e Financeiro - Dilara 

Dias; 

Departamento de Educação/Centro de Recursos 

para a Inclusão - Thomas Cravo; 

Departamento de Formação - Margarida Ré; 

Centro de Recursos - Ana Lopes; 

Departamento de Actividades Ocupacionais -  

Pedro Galveias; 

Apoio Domiciliário e Residências – Gorete Silva; 

I&TI – Hugo Cardoso; 

Economato, Cozinha e Limpeza - Elisabete Silva; 

Transportes - Paulo Barbas; 

Secretária de Direcção - Sandra Fonseca. 

Departamento de Formação  

2018: Conclusões e Integrações Profissionais 

Durante o ano de 2018, o Departamento de Formação 

da CERCIAG certificou 64 formandos(as) no âmbito 

das suas medidas de formação profissional inicial e 

contínua, ao abrigo do programa operacional POISE.  

Ao longo do ano, foram também celebrados 77  

protocolos de Prática em Contexto de Trabalho para 

um total de 53 formandos(as). Tendo em conta a inte-

gração profissional dos(as) finalistas, foram ainda  sub-

metidas 27 candidaturas a Medidas Activas de  Empre-

go: 16 de Estágio de Inserção e 11 de Contrato Empre-

go-Inserção+.  

Além disso, um formando de Serralharia e uma  

formanda de Restauração ficaram profissionalmente 

integrados através de um contrato normal de trabalho. 

De todas as candidaturas submetidas, já foram  

aprovadas 17 medidas activas de emprego, sendo que 

10 encontram-se actualmente a decorrer: 5 Estágios 

de Inserção e 5 Contratos Emprego-Inserção+. 
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Prémio BPI Capacitar 2018 distingue a  

CERCIAG 

O Prémio BPI Capacitar distinguiu a CERCIAG, numa 

Cerimónia realizada no Centro Cultural de Belém, no 

dia 3 de Dezembro. 

Reunião de Pais/Significativos - DAO e DR 

No passado dia 9 de Novembro de 2018, decorreu no 

Auditório do Departamento de Formação da  

CERCIAG, pelas 14h30, a reunião geral de Pais e/ou 

Significativos dos Clientes das respostas sociais dos 

Departamentos de Residências e de Actividades  

Ocupacionais. 

Estiveram presentes 30 Pais e/ou Significativos e  

também os representantes da CERCIAG e das  

respostas sociais, nomeadamente a Directora, os  

Coordenadores dos Departamentos e as Técnicas  

Superiores de Serviço Social. 

No decorrer da reunião foram abordados assuntos 

pertinentes e de interesse, relacionados com a gestão 

dos Departamentos, como por exemplo,  

esclarecimentos sobre as mensalidades para o ano de 

2019, inscrições em Lares Residenciais, entre outros 

assuntos que os presentes manifestaram interesse em 

serem esclarecidos. 

Paulo Lino Campeão Europeu de Futsal 

Realizou-se em Terni-Itália, entre os dias 12 e 15 de 

Novembro, o 1º Campeonato da Europa de Futsal de 

Síndrome de Down FIFDS.  

Paulo Lino da CERCIAG integrou os selecionados  

para representar as cores nacionais. 

A Selecção Portuguesa realizou 4 jogos na fase  

regular, tendo alcançado 3 vitórias (5-3 contra Itália,  

3-2 e 1-0, ambas contra a Turquia) e 1 derrota (3-4 

contra a Itália). Na final contra a selecção transalpina, 

Portugal levou a melhor e venceu por 4-0, tornando-se 

o primeiro Campeão da Europa da modalidade. 

Muitos parabéns ao Paulo por mais uma brilhante  

conquista desportiva.  

Procurador da Republica do Juízo Local Cível 

de Águeda visita a CERCIAG 

No dia 17 de Outubro de 2018 o Sr. Procurador da  

Republica do Juízo Local Cível de Águeda efectuou 

uma visita de trabalho à CERCIAG. Esta visita, além 

de pretender reforçar os laços institucionais e mostrar 

ao Sr. Procurador o trabalho desenvolvido na nossa 

área de intervenção,  serviu também para ambas as 

entidades esclarecerem e discutirem diferentes assun-

tos relacionados com a problemática das pessoas com 

deficiência nas suas diversas perspectivas. 
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Encontro Nacional de Cooperativas de  

Solidariedade Social 

De 14 a 16 de Novembro, a CERCIAG participou no 

Encontro Nacional de Cooperativas de Solidariedade 

Social, promovido pela Fenacerci. Este Encontro reali-

zou-se em Amarante e apresentou como temáticas 

centrais as previstas no projecto “Todos Contam!  

Direitos por linhas tortas”, cofinanciado pelo Programa 

de Financiamento a Projetos do INR, IP, que “tem  

subjacente a ideia que uma sociedade equitativa só 

será uma realidade quando todos os agentes  

envolvidos se encontrem em consonância e  

desenvolvam atividades conjuntas tendo em vista esse 

mesmo fim”. Contou com a presença de várias  

Plataforma Nacional de Auto-Representantes 

A Plataforma Nacional de Auto-Representantes 

(PNAR), no âmbito do projecto “Dar Voz”, realizou  

duas acções de capacitação com o objectivo de  

promover a autonomia e capacitar as pessoas com 

deficiência intelectual para a participação social. Estas 

reuniões, que decorreram em Braga, no dia 11 de  

Outubro e no Funchal, nos dias 22 a 24 de Outubro, 

contaram com a participação da presidente do Grupo 

de Auto-Representantes da CERCIAG e membro do 

Grupo Dinamizador da PNAR, Carla Sofia como  

oradora. 

Estiveram presentes várias organizações congéneres, 

nomeadamente a ACIP Famalicão, a CERCIBRAGA, a 

CERCILISBOA, a CERCIAG e a CERCIGUI, em  

Braga. Já no Funchal, a CERCICA, a CERCIAG, a  

Associação Protectora dos Pobres do Funchal, a Casa 

de Saúde Câmara Pestana das Irmãs Hospitaleiras e a 

Casa de Saúde S. João de Deus. Esteve representada 

ainda a FENACERCI. 

Estas acções, iniciaram-se com a apresentação da 

Plataforma e das actividades que foram realizadas ao 

longo deste três anos. Debateu-se também sobre a 

auto-representação, os direitos e a participação das 

pessoas com deficiência intelectual. 

Durantes estes dias foi ainda possível conhecer os  

grupos de Auto-Representação, bem como o trabalho 

desenvolvido pelos mesmos.  

Foram dias vividos intensamente e com imensas  

experiências novas. Foi desafiante uma vez que foi a 

primeira viagem de avião da Carla. O balanço foi  

positivo, pois veio mais enriquecida e com sentido de 

missão cumprida! 

Agradecemos o acolhimento, o convívio e a oportuni-

dade de conhecer outros grupos de Auto-

Representação. 

Grupo de Auto-Representantes da CERCIAG 

cooperativas associadas, pessoas com deficiência e 

famílias, que tiveram a oportunidade de participar em 

diversas dinâmicas criadas para incentivar à reflexão 

sobre as fragilidades e potencialidades das nossas 

organizações, o papel das famílias nos processos de 

inclusão, as oportunidades de igualdade explanadas 

em nome próprio, e ainda o papel fundamental das 

dinâmicas da comunidade que se desenvolvem e que 

potenciam  

resultados. 

Como é habitual, realizou-se ainda a Assembleia  

Geral, em que a CERCIAG integra a Mesa da  

Assembleia, para aprovação do Plano de Actividades 

para 2019.  

Homenagem à Ex-Procuradora Joana Marques 

Vidal 

A CERCIAG marcou presença, no dia 10 de  

Novembro, na cerimónia de homenagem à Sra.  

ex-Procuradora Geral da República, Dra. Joana  

Marques Vidal, promovida pelo Região de Águeda, que 

teve lugar no Auditório da Escola Secundária Marques 

de Castilho. 
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CERCIAG apoiou projecto VolunteersPoint 

“O VolunteersPoint é o segundo projeto de Serviço  

Voluntário Europeu que a Psientífica desenvolveu. 

A Psientífica recebeu um voluntário de cada das qua-

tro organizações parceiras: Asociación Cultural Muxel-

ka (Espanha); YouNet (Itália); CUBIC – Cultur & Bil-

dung im Context (Áustria); Kulturlife (Alemanha). 

De outubro de 2017 a julho de 2018, a Ronja, a  

Verónica, o Johannes e o Nicolás estiveram em  

Águeda a promover o diálogo intercultural e a  

tolerância na comunidade de Águeda, através de  

atividades não-formais nas escolas, no Centro de  

Juventude de Águeda e em associações e instituições 

do concelho.” 

Shalom Águeda visita a CERCIAG no âmbito 

da comemoração do Dia Internacional da  

Pessoa com Deficiência  

No âmbito da Comemoração do Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência recebemos, no dia 06 de  

Dezembro, a visita da Sala dos Piratas da Creche 

Abashalom no Jardim Terapêutico do DAO. Foram 

realizadas diversas actividades lúdicas em conjunto 

com os nossos clientes do CAO, promovendo a  

partilha e a amizade entre todos. Agradecemos mais 

uma vez a simpatia e a sensibilidade desta instituição 

de que tanto gostamos! 

Sopas e Aromas 2018 

No dia 01 de Dezembro de 2018, realizou-se na  

CERCIAG, a IX edição do Concurso de Sopas e  

Aromas e a IV Mostra de Doçaria. O evento, que  

pretende dar a conhecer o melhor da gastronomia lo-

cal e angariar fundos para a organização, contou com 

a participação de diferentes tipos de sopa provenien-

tes de restaurantes, associações e particulares, bem  

como, com o contributo de doces regionais doados 

pelas diversas pastelarias convidadas. A concurso  

estiveram 30 sopas. Os premiados foram a “Sopa de 

Peixe” do Restaurante O Florindo, a “Sopa de  

Castanhas e Bacon” da Cruz Vermelha Portuguesa –  

delegação de Águeda e a sopa “Chora do Capitão” de 

José Paulo Bixirão. 

O êxito deste evento deve-se sobretudo à presença e 

solidariedade de todos os participantes, famílias e  

comunidade. Com animação e música, de Cátia  

Henriques e Joana Freitas, todos tornaram esta noite 

especial e calorosa. 

A CERCIAG torna público o seu agradecimento a  

todos os que permitiram fazer deste evento um  

verdadeiro sucesso. Bem Hajam! 

(foto: www.psientifica.org/volunteers-point) 
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Assembleia Geral da Plataforma Nacional de 

Auto-Representantes (PNAR) 

No dia 7 de Dezembro de 2018 realizou-se a 5ª  

Assembleia Geral da PNAR – Plataforma Nacional de 

Auto-Representantes, na CERCIPOM, em Pombal. 

Estiveram presentes nesta assembleia diversos  

elementos da Plataforma, nomeadamente  

CERCIPENICHE, CERCIBRAGA, CERCICA,  

CERCIAG, CERCILISBOA, CERCIPOM,  

CERCILAMAS e CECD Mira-Sintra. Esteve represen-

tada ainda a FENACERCI. 

A assembleia foi orientada pelo Grupo Dinamizador da 

PNAR, do qual faz parte a Carla (CERCIAG), o João 

(CERCICA) e o Albino (CERCILISBOA), tendo como 

moderadora a Sandra Marques (FENACERCI). A  

CERCIPOM deu as boas vindas a todas a  

Instituições presentes e foi divulgada a ordem de  

trabalhos. Posteriormente, foi apresentado o Plano de 

Actividades e o Orçamento para o ano 2019, tendo 

sido sujeitos a votação e devida aprovação. 

Falámos sobre o futuro da PNAR uma vez que em 

2019, passará a ter membros individuais e terá que ser 

autónoma financeiramente. Neste sentido, foram parti-

lhadas ideias e actividades para dar continuidade ao 

trabalho da Plataforma e discutidas algumas formas de 

angariar fundos. 

Foi feito o apelo para que mais pessoas se juntem a 

esta Plataforma, pois “Juntos Seremos Mais Fortes” e 

só juntos poderemos lutar pelos nossos direitos. 

Grupo de Auto-Representantes da CERCIAG 

Festa de Natal 2018 

Decorreu no dia 13 de Dezembro, na CERCIAG, a 

Festa de Natal.Um dia dedicado à magia da época, 

partilha, música, alegria e festa. 

Para a animação do dia contámos com a colaboração 

do grupo Cátia Henriques e Joana Freitas; com uma 

dança dos formandos do Departamento da Formação; 

com a Fanfarra Zabumbar da CERCIAG; com o  

Bailado “Dançando sobre Rodas”; com a Fanfarra 

“Pum Pum” e com uma peça de teatro “Oluquedo” dos 

Pintores de Sorrisos do Departamento de Actividades 

Ocupacionais.O Pai Natal também nos visitou chegan-

do em grande velocidade com o grupo de Motards. 

Houve lanche partilhado e entrega de presentes a  

todos os clientes da CERCIAG.A CERCIAG agradece 

a colaboração de todos os que contribuíram para a 

magia deste dia. 

Bem Hajam e Boas festas! 
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recolha de bens alimentares, destinados à distribuição 

de cabazes de Natal aos seus clientes e famílias mais 

carenciadas. 

Mais uma vez, neste Natal, 51 famílias apoiadas pela 

CERCIAG, contaram com um cabaz, com bens  

alimentares essenciais. 

Agradecemos publicamente a colaboração de todas as 

pessoas, internas e externas, assim como às  

empresas e entidades, que se associaram a esta cam-

panha: 

Abimota | Agrupamento de Escolas de Águeda |  
Agrupamento de Escolas de Águeda Sul | Alfredo  
Marques Amlocks | Alves & Alves | ATZ | DS Smith | 

Haworth | Hegisantos | Jamarcol | Lanidor | Litoprint | 
Manufacturas Santos | Marques e Silva | Perbal |  
Porcel | Qual | Tupai 

Jantar de Natal CERCIAG 2018 

Realizou-se no dia 19 de Dezembro, no edifício sede, 

o Jantar de Natal da CERCIAG, que juntou Órgãos 

Sociais e Colaboradores, numa noite de muita 

animação.  

Loja de Natal 2018 

De 01 a 24 de Dezembro de 2018, a CERCIAG abriu 

ao público a sua Loja de Natal, na Rua Dr. José Maria 

Veloso (Rua de Baixo). Esta iniciativa tem permitido, 

ao longo dos anos, divulgar o nome e o trabalho da 

nossa Organização, Por este motivo, a CERCIAG 

agradece, mais uma vez, ao Dr. Paulo Oliveira Sucena 

a gentil cedência do espaço e a todos aqueles que nos 

visitaram. 

Campanha de recolha de brinquedos para a 

Associação ACREDITAR 

Foi no dia 19 de Dezembro que realizámos a entrega 

dos brinquedos angariados para as crianças e jovens 

da Associação ACREDITAR, em Coimbra. Regressá-

mos de coração cheio e com sentido de missão cum-

prida!  

Obrigada a todos os que participaram nesta  

Campanha. 

Grupo de Auto-Representantes da CERCIAG 

Alegre(mente) Juntos 

No dia 20 de Dezembro de 2018, decorreu na  

CERCIAG a 1ª Edição do evento Alegre(mente)  

Juntos. Este evento tem como objectivo criar pontes 

entre instituições, bem como promover a partilha de 

momentos e experiências. 

Esta primeira edição, contou com a participação do 

grupo de Teatro (Pintores de Sorrisos) com a peça “O 

Cabazes de Natal 2018 

A solidariedade faz-se de pequenos gestos, de cada 

um de nós. 

Mais uma vez, este ano, a CERCIAG contou com a 

colaboração de muitas pessoas na Campanha de  
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Cuquedo”, o grupo de bailado (Bailando sobre rodas), 

o Rancho e a Fanfarra  do CAO da CERCIAG e ainda 

o grupo de cantares Sénior dos Pioneiros, que nos 

honrou com a sua presença e participação. 

No fim decorreu ainda um lanche partilhado. 

Foi sem dúvidas uma experiencia enriquecedora, cheia 

de alegria e muita emoção, que nos mostra qual é ver-

dadeiramente o sentido do Natal: o amor e  

alegria de estarmos todos juntos! 

Fanfarra Zabumbar da CERCIAG  

A Fanfarra Zabumbar da CERCIAG encerrou no dia 21 

de Dezembro a sua Tour anual, com a actuação no 

evento “Comercio fora d’horas” promovido pela  

ACOAG.  

O ano 2018 foi brilhante para este grupo, tendo  

realizado mais de 30 actuações, das quais se  

destacam a participação na Noite Branca e  

Inauguração da Iluminação de Natal, ambas em  

Lisboa, a participação no evento Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência, promovido pelo INR, que 

aconteceu em Odivelas e no qual tiveram oportunidade 

de tocar para o Sr. Presidente da República, e ainda o 

início de parceria com a Escola de Bailado de Aveiro, 

cuja performance conjunta, apresentada no Dia  

Mundial da Dança, veio a repetir-se ao longo do ano.  

O novo ano da Zabumbar irá iniciar no dia 10 de  

Janeiro, com uma arruada no âmbito das Festas de S. 

Gonçalinho, em Aveiro. 

Da CERCIAG fica o agradecimento pelos diversos  

convites e reconhecimentos feitos a este grupo! Aos 

nossos artistas, todo o reconhecimento por levarem o 

nome da CERCIAG cada vez mais longe. 

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento 

a Projetos pelo INR, I. P. 

Almoço de Natal do Lar Residencial 

O Departamento de Residências organizou, como já 

vem sendo tradição, um convívio entre Clientes e  

Famílias/Significativos, Directora, Directora Financeira, 

Equipa Técnica e Ajudantes de Acção Directa, que se 

realizou no dia 15 de Dezembro no edifício sede da 

CERCIAG. 

Contámos no total com a presença de 54 pessoas num 

almoço que transformou este dia num encontro de boa 

disposição e harmonia. 
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Este momento envolveu a participação não só da  

equipa da Residência, mas também do DAO através 

da área de prestação de serviços, do DF através do 

curso de restauração e da disponibilidade das  

cozinheiras da CERCIAG, Celeste e Rosário. 

A nós juntaram-se ainda a equipa de Apoio  

Domiciliário, que após o serviço, usufruíram do  

convívio. 

Apoio Domiciliário CERCIAG:  Lembranças de 

Natal 

Nunca esquecendo quem não pode vir até nós, a  

CERCIAG distribuiu a 20 de Dezembro, aos seus  

clientes do Serviço de Apoio Domiciliário, 20  

lembranças compostas por produtos confeccionados 

nas áreas da CERCIAG. 

Este foi apenas um pequeno gesto de agradecimento 

pela escolha dos nossos serviços. 

Nós agradecemos pela oportunidade de fazer parte 

das vossas histórias. 

A todos os que contribuíram, um bem haja!!! 

Departamento de Formação  

Visita de estudo à 3ª Feira do Emprego e  

Empreendedorismo de Águeda 

Nos dias 11 e 12 de Outubro, três turmas de  

Formação de Base do Departamento de Formação da 

CERCIAG, realizaram uma visita de estudo à 3.ª Feira 

do Emprego e Empreendedorismo de Águeda. 

A visita promoveu, aos formandos, a participação  

neste evento bem como, conhecer as ofertas de  

emprego noutro tipo de contexto: o que o mercado de 

trabalho procura atualmente e as empresas do  

concelho. A visita tornou-se uma experiência muito 

positiva e enriquecedora, tanto para os formandos  

como para a aprendizagem das unidades do  

referencial das disciplinas de Cidadania e  

Empregabilidade, Formação para a Integração e  

Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Curso de Jardinagem visita Quinta M. Cruz 

Nos dias 22 e 24 de Outubro, a área de  

formação tecnológica do curso de Jardinagem, do  

Departamento de Formação da CERCIAG, visitou a 

Quinta M. Cruz, em Águeda. Esta Quinta tem um  

pomar de 3 hectares de Mirtilos.  

Esta atividade permitiu consolidar os conteúdos das 

unidades Multiplicação de Plantas; Podas; Sistema de 
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rega Drenagem e Fitossanidade. 

Adquiriram conhecimentos sobre a plantação deste 

arbusto, os cuidados a ter desde a poda à rega, como 

se colhe o fruto e a época da sua colheita. 

Esta visita foi muito positiva e enriquecedora para os 

formandos da área de Jardinagem. Agradecemos à 

Quinta M.Cruz atenção e disponibilidade! 

Curso de Serviços Gerais visita Sectotal  

No dia 24 de Outubro de 2018, a área de formação 

tecnológica do curso de Serviços Gerais, do  

Departamento de Formação da CERCIAG, visitou a 

lavandaria Sectotal, em Águeda. 

Esta actividade permitiu consolidar os conteúdos das 

unidades Organização e funcionamento dos serviços 

de lavandaria/rouparia; Funcionamento e conservação 

dos equipamentos, materiais e produtos de limpeza 

das secções de lavandaria/ rouparia; Processos e  

métodos de lavagem de roupa; Processos e métodos 

de secagem e passagem de roupa. Desde o  

atendimento, à receção da roupa, procedimentos de 

lavagem e secagem e entrega da roupa ao cliente, as 

formandas conheceram todas as etapas bem como o 

funcionamento de equipamentos de lavandaria indus-

trial. Esta visita foi muito positiva e enriquecedora.  

Agradecemos à Sectotal a sua atenção e disponibilida-

de! 

Curso de Práticas Administrativas visita Biblioteca 

Municipal Manuel Alegre 

No dia 30 de Outubro, o curso de Práticas Administra-

tivas, cofinanciado pelo POISE, do Departamento de 

Formação da CERCIAG, visitou a Biblioteca Municipal 

Manuel Alegre. 

Esta actividade permitiu conhecer toda a dinâmica e 

organização de uma biblioteca, nomeadamente como 

é feito o acesso pelo público, como estão organizadas 

as salas de leitura, como são catalogados os livros, 

permitiu também dar a conhecer aos formandos os 

suportes para invisuais e analfabetos de maneira a 

que tenham as mesmas condições de acesso.  

Estes conhecimentos vão de encontro às UFCD's do 

referencial do curso sobre “Arquivo – organização e 

manutenção” e “Organização e manutenção de arqui-

vos e ficheiros”.  

A visita foi bastante enriquecedora. Agradecemos a 

total disponibilidade e simpatia por parte da equipa da 

Biblioteca Municipal Manuel Alegre. 
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Curso de Restauração visita Mcdonald’s 

Nos dias 30 e 31 de Outubro de 2018, o Curso de 

Restauração, do Departamento de Formação da  

CERCIAG, financiado pelo Programa Operacional 

POISE-03-4229-FSE-000024 e pelo Programa  

Operacional POISE-03-4229-FSE-000190, realizou 

visitas de estudo ao Mcdonalds, em Águeda. 

Esta atividade permitiu consolidar os conteúdos das 

unidades de higiene e segurança no trabalho,  

organização e gestão da cozinha, preparação,  

confecção e embalamento de alimentos, bem como a 

gestão da qualidade. A visita foi muito interessante e 

enriquecedora para os formandos do Curso de Res-

tauração, no sentido de terem a oportunidade de ob-

servar in loco o funcionamento, organização e  

dinâmica de um cadeia alimentar de fast food, mundi-

almente conhecida. 

Agradecemos à equipa do Mcdonald’s de Águeda pelo 

excelente acolhimento nesta visita! 

Acção de sensibilização Alves Bandeira 

No passado dia 9 de Novembro a empresa Alves  

Bandeira, através do seu projecto escolas, realizou no 

Auditório do Centro de Formação da CERCIAG uma 

acção de sensibilização com o objectivo de enriquecer 

os conhecimentos dos nossos formandos nas  

seguintes vertentes: a origem do petróleo, a  

reciclagem e a segurança rodoviária. 

Com recurso a jogos interactivos, vídeos e diversas 

amostras dos produtos combustíveis, a equipa da  

Alves Bandeira conseguiu transmitir os conhecimentos 

de uma forma lúdica e didáctica. Além disso, a  

mascote Albi conquistou todos os nossos formandos 

com a sua simpatia e com a oferta de um estojo com 

material escolar! 

A CERCIAG deixa o seu agradecimento à equipa do 

projecto escolas da Alves Bandeira pela sua  

disponibilidade e por terem contribuído para que estes 

conhecimentos tenham sido adquiridos de uma forma 

dinâmica e divertida. 

Curso de Restauração visita Hotel Estalagem da 

Pateira de Fermentelos  

Realizou-se no passado dia 16 de Novembro de 2018 

uma visita de estudo, dos formandos finalistas, da 

área tecnológica do curso de Restauração do  

Departamento de Formação da CERCIAG, ao Hotel 

Estalagem da Pateira de Fermentelos. 

Esta atividade proporcionou aos formandos conhecer 

o funcionamento de um serviço de cozinha/sala de 

uma unidade hoteleira. A mesma realizou-se no  
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âmbito da consolidação dos conhecimentos adquiridos 

durante todo o processo de formação.  

Esta visita enriqueceu os conhecimentos dos  

formandos dando-lhes uma visão mais ampla dum ser-

viço em grande escala e excelência. Agradecemos à 

gerência a disponibilidade e atenção concedida. 

Aos nossos finalistas desejamos todo o sucesso e  

realização pessoal e profissional. 

Curso de Serralharia visita empresa Pedro Brenha, 

Lda.  

No dia 22 de Novembro de 2018, a área de formação 

tecnológica do curso de Serralharia, do Departamento 

de Formação da CERCIAG, visitou a empresa Pedro 

Brenha, Lda., serralharia de produção de peças em 

ferro e inox, na Zona Industrial da Giesteira. Esta acti-

vidade permitiu consolidar os conteúdos das unidades 

Tecnologia dos materiais- construção metalomecânica; 

Construções de estruturas metálicas  

simples; Montagem de estruturas metálicas com  

perfis; Organização e preparação do trabalho.  

Conheceram as diferentes secções de trabalho: sec-

ção de maquinaria, secção de montagem e embala-

gem, a secção de soldadura e polimento, as máquinas 

de corte a laser e sistema de produção em série. 

Esta visita foi muito positiva e enriquecedora para os 

formandos da área de Serralharia. Agradecemos à em-

presa a sua atenção e disponibilidade! 

Curso de Carpintaria visitou a empresa Momento 

Numérico S.A. 

No dia 26 de Novembro de 2018, a área de formação 

tecnológica do curso de Carpintaria, do Departamento 

de Formação da CERCIAG, visitou a empresa  

Momento Numérico S.A., empresa de produção de mo-

biliário infantil/juvenil.  

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 armazena-

mento.  

Esta visita foi muito positiva e enriquecedora para os 

formandos da área de Carpintaria. Agradecemos à em-

presa e à equipa que nos acompanhou a sua  

atenção e disponibilidade! 
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Curso de Cerâmica visita empresa Sanitana 

No dia 30 de Novembro de 2018, a área de formação 

tecnológica do curso de Cerâmica, do Departamento 

de Formação da CERCIAG, visitou a empresa  

SANITANA, empresa que se dedica à produção de 

artigos sanitários situada em Anadia. 

Esta actividade permitiu consolidar os conteúdos das 

unidades Técnicas de acabamento de peças; Técnicas 

de enforna e cozedura; Técnicas de vidragem por  

pulverização; Qualidade técnica e estética das peças. 

Conheceram as diferentes secções de trabalho:  

secção de estufa, secção de enchimento dos moldes, 

a secção de acabamento das peças, secção de  

vidragem e preparação para a enforna; secção dos 

fornos; secção de embalamento e carregamento. 

Esta visita foi muito enriquecedora para os formandos 

da área de Cerâmica. Agradecemos à empresa a sua 

atenção e disponibilidade! 

Curso de Costura visita a empresa DIAS &  

VICENTES LDA 

No dia 06 de Dezembro, a área de Formação  

Tecnológica do curso de Costura, do Departamento de 

Formação da CERCIAG, realizou uma visita de estudo 

à DIAS & VICENTES LDA. 

Esta visita teve como objectivo conhecerem todo o 

processo de confecção de batas e de outros  

equipamentos de protecção individual, promovendo às 

formandas, um contacto mais profundo com os  

conteúdos abordados nas UFCD´s. 

Agradecemos à DIAS & VICENTES LDA. a atenção 

dispensada. 

Pintores de Sorrisos – Grupo de Teatro  

Experimental da CERCIAG 

No âmbito do Programa de Financiamento a Projectos 

pelo INR, I. P. do presente ano, a CERCIAG viu a sua 

candidatura ao projecto “Pintores de Sorrisos – Grupo 

de Teatro Experimental da CERCIAG” aprovada. Este 

visa enriquecer uma actividade realizada por pessoas 

com deficiência e incapacidade, que através da arte e 

da expressão dramática procuraram contar as suas 

histórias, transmitir os seus ideais e sonhos e deste 

modo ter impacto na comunidade em que estão  

inseridas. 

A aprovação desta candidatura permitiu a aquisição de 

material de som, essencial, principalmente para as 

apresentações públicas.Com esta mais valia o grupo 

espera conseguir  

dinamizar actividades não somente na CERCIAG, mas 

também na comunidade. 

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento 

a Projetos pelo INR, I. P. 
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Workshop de Dança Inclusiva  

A CERCIOEIRAS e a SUBLIME DANCE COMPANY 

em parceria com o Conservatório de Dança do Norte 

(EDDALM) e o Cineteatro Caracas, promoveram dois 

dias dedicados à Dança Inclusiva em Oliveira de  

Azeméis e S. João da Madeira (www.cercioeiras.pt/

documentos/noticia/92). Este projeto denominado ´Parte 

de Coisa Nenhuma´, é um projeto cofinanciado pelo 

Instituto Nacional de Reabilitação, iniciado em 2017, 

com o intuito de disseminação de boas práticas  

artísticas, formação artística e criativa, partilha de  

experiências e descentralização cultural através da 

dinamização de workshops de dança, visionamento do 

documentário ´Parte de Coisa Nenhuma` e  

apresentação da respetiva peça. 

Assim, e a convite dos organizadores, no dia 19 de 

Outubro, alguns elementos do grupo de dança da 

CERCIAG “Bailando sobre rodas” e duas monitoras 

participaram no workshop de Dança Inclusiva no  

âmbito deste projecto. 

A participação neste workshop deu-nos a possibilidade 

de adquirir novas formas de explorar os movimentos 

corporais, melhorar a expressividade e conhecer  

novas técnicas e metodologias. 

Agradecemos o convite e congratulamos os  

organizadores por esta iniciativa na qual nos deu um 

enorme prazer e satisfação participar. 

Visita ao Oceanário 

No passado dia 27 de Outubro e como forma de ver 

cumpridas as suas escolhas e sonhos, um grupo de 

pessoas apoiadas pelo DAO viajou para Lisboa em 

visita ao Oceanário. 

Esta aventura contou com o almoço no Parque das 

Nações e pela visita às exposições do Oceanário na 

vertente terreste e subaquática.  

Foi visível a curiosidade e o gosto pela descoberta das 

várias espécies dos diferentes oceanos do planeta. 

Foi uma experiência que se revelou inesquecível para 

todos! 
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CLDS 3G - ADRO 

Acção 6 - Feira de Emprego e Empreendedorismo 

A CERCIAG, no âmbito do Projecto ADRO – CLDS 

3G, organizou a 3 ª Feira de Emprego e Empreende-

dorismo de Águeda, que decorreu nos dias 11 e 12 de 

Outubro de 2018, na Fundação Dionísio Pinheiro e 

Alice Cardoso Pinheiro. 

O evento contou com a presença de 23 Empresas e 

Entidades da região, divulgando produtos/serviços 

bem como ofertas de emprego.  

Decorreram ainda, em simultâneo, seminários/

workshops, com especial incidência nas temáticas do 

emprego e do empreendedorismo, dos quais no 1º dia 

se destacaram: Projecto de Inovação Social –  

Oportunidades de empregabilidade e Projectos de Ca-

pacitação Social pela Dr.ª Alexandra Neves – Gestora 

para o Centro do Fundo para a Inovação Socia e  

ainda, Exército como saída profissional para jovens – 

pelo Sargento-Chefe Carlos Queirós – Exército Portu-

guês. 

No 2º dia, mais dirigido à população juvenil, contámos 

com a participação do Dr. Alexandre Monteiro - Coach 

em Linguagem Corporal e Especialista em Decifrar 

Pessoas duas palestras, com o tema: “Decifrar  

Pessoas” – Optimização da linguagem corporal numa 

entrevista de emprego e ainda a Dr.ª Andreia Batista - 

CITIZENS PROJECTS – AEVA-CIEDA que esclareceu 

os jovens sobre “Erasmus + Oportunidades de  

Mobilidade Individual, Eurodesk & Corpo Europeu de 

Solidariedade”. 

O evento contabilizou mais de 380 visitantes e  

permitiu uma divulgação das ofertas actuais de  

emprego da região, divulgadas pelas 5 empresas de 

recrutamento presentes, superando as metas  

inicialmente previstas. 

Acção 7 – “Selo Inclusivo” 

A CERCIAG, no âmbito do Projecto ADRO – CLDS 

3G, distinguiu na 3 ª Feira de Emprego e Empreende-

dorismo de Águeda, no Museu da Fundação Dionísio 

Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, uma instituição e 

uma empresa do concelho de Águeda que mais tem 

integrado pessoas com deficiência e/ou incapacidade. 

As 2 entidades são distinguidas não pelo número de 

integrações, mas pela especificidade das pessoas que 

integram.  
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A Empresa Tupai, tem mostrado sempre disponibilida-

de para aceitar formandos com deficiência/  

incapacidade, cujo percurso não é tão linear, pelo que 

encontrar um local de estágio e futura integração torna

-se difícil. Esta empresa, não desiste das situações à 

primeira contrariedade, investe nas pessoas em  

estreita articulação com a CERCIAG. Ressalvamos 

ainda o facto de ser uma empresa que tem colaborado 

activamente com outras iniciativas da CERCIAG,  

promovendo inclusive um evento anual de angariação 

de fundos, que conta com a adesão de todos os  

colaboradores desta empresa. 

Ainda, a Associação Baptista de Águeda Shalom, é 

uma instituição que se distingue pela integração de 

públicos duplamente discriminados: pessoas com  

deficiência/ incapacidade e etnia cigana. É uma  

instituição próxima da comunidade, preocupada com o 

seu futuro, contribuindo muito para a criação de  

oportunidades para este tipo de público. 

A melhor forma de inclusão é ultrapassar barreiras e 

aprender com as diferenças. Este “selo inclusivo” é 

uma forma simbólica de reconhecer empresas e  

instituições com maior responsabilidade social neste  

campo de actuação. 

Acção 10 - Programas inclusivos e boas praticas 

Decorreu no dia 07 de Novembro, no auditório da  

ABIMOTA, a acção 10 do Projecto ADRO no âmbito 

do Contrato Local de Desenvolvimento Social, de que 

esta organização é Entidade Promotora, com a  

apresentação de programas inclusivos e boas  

praticas.  

Em estreita articulação com o IEFP - Centro de Em-

prego de Águeda, esta acção foi inserida na Semana 

Europeia do Empregador, sendo 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. 

Houve ainda lugar para ouvir testemunhos de quem 

contrata, uma empresa e uma instituição, a TUPAI e 

ABSHALOM, distinguidas no passado mês de Outubro 

com a marca de “Empresa Inclusiva”, na 3ª Feira de 

Emprego e Empreendedorismo de Águeda, que fala-

ram da sua experiência em ter pessoas com  

deficiência e incapacidade nos seus quadros de  

recursos humanos. Na primeira pessoa, o Edgar  

Lopes e a Carla Lopes, falaram do seu percurso  

formativo na CERCIAG, bem como das suas  
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experiências profissionais, enquadradas nas medidas 

de Contrato Emprego Inserção + e Emprego Apoiado 

em Mercado Aberto, na Instituição LAAC de Aguada 

de Cima. 

Esta acção contou com a presença de parceiros  

locais, nomeadamente IPSS’s, Empresas e  

associações comerciais, num total de 35 pessoas,  

representando cerca de 15 entidades.  

Paulo Lino no 5º estágio da Selecção Nacional 

de Futdown 

O atleta da CERCIAG Paulo Lino participou no dia 19 

de Outubro, em Vila Nova de Gaia, no 5º estágio de 

preparação da Selecção Nacional para o Campeonato 

da Europa de Futdown, que decorreu em Terni – Itália, 

entre os dias 12 e 15 de Novembro. 

CERCIAG na 4ª Taça de Portugal de Judo 

ANDDI 

No dia 03 de Novembro realizou-se no pavilhão da 

Escola EB 2,3 de Aradas o 10º Torneio AAUAv e a 4ª 

Taça de Portugal de Judo ANDDI, sob a organização 

do Núcleo de Judo da AAUAv em parceria com a 

CERCIAG e a ANDDI.  

Individualmente os judocas da CERCIAG  

conquistaram 3 primeiros lugares, André Vieira, João 

Branco e Paulo Lino e 1 segundo lugar, António  

Paulino. Com estes resultados a equipa da CERCIAG 

ficou em segundo lugar com os mesmos pontos da 

Escola de Judo Ana Hormigo. A CERCIGUI ficou em 

1º lugar e conquistou a 4ª Taça de Judo ANDDI. 

Muitos parabéns para aos nossos judocas. 
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I Campeonato Nacional de Judo Adaptado - 

Síndrome de Down 

Decorreu no passado dia 11 de Novembro, no  

Pavilhão Multiusos de Odivelas, o I Campeonato  

Nacional de Judo Adaptado - Síndrome de Down. 

Mais uma vez os atletas da CERCIAG estiveram em 

destaque, com o 1º lugar na categoria -81 Kg obtido 

pelo atleta André Vieira e com o 1º lugar na categoria -

66 Kg obtido pelo atleta Paulo Lino. 

Parabéns a todos os atletas por estas conquistas! 

(fotos: www.facebook.com/FPJudo) 

CERCIAG premiada na 8ª Gala do Desporto 

Realizou-se no dia 17 de Novembro, no Pavilhão de 

Desportos de Anadia, a 8ª Gala do Desporto  

organizada pelo Jornal da Bairrada, com o apoio da 

Câmara Municipal de Anadia. 

Este ano foram convidados pela organização 7 atletas 

da CERCIAG para receber prémios durante o evento: 

André Vieira, João Branco, Luís Tavares, Paulo Dias, 

Paulo Lino, Ricardo Ribeiro e Victor Ribeiro. Todos 

estes atletas receberam um diploma de Mérito  

Desportivo, fruto do seu desempenho relativo à época 

desportiva 2017/2018. Para além destes reconheci-

mentos a CERCIAG foi premiada na categoria Prémio 

Especial do Júri, pelo seu trabalho, desempenho e 

prémios alcançados. 

Assim, os atletas da CERCIAG e toda a sua estrutura 

estão de parabéns pelos prémios recebidos. 

Delegação de Águeda da Cruz Vermelha  

Portuguesa homenageia Paulo Lino da  

CERCIAG 

No passado dia 30 de Novembro a Delegação de 

Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa promoveu um 

jogo de futsal solidário no pavilhão do GICA, entre  

antigos jogadores do R.D. Águeda e antigos jogadores 

do F.C. Porto. 

No decurso do referido jogo, prestou homenagem ao 

Paulo Lino pelas suas últimas prestações desportivas, 

mais concretamente, os títulos de Campeão Europeu 

de Futsal Síndrome de Down por Portugal e Campeão 

Nacional de Judo Adaptado Síndrome de Down -66kg. 

Ainda no âmbito do mesmo evento, homenageou o 

seu Treinador, Prof. Hélder Fonseca e a CERCIAG por 

esta conquista. 

A CERCIAG enaltece a iniciativa da Cruz Vermelha, 

agradece a homenagem prestada e o prémio entregue 

ao Paulo Lino, bem como a oportunidade concedida 

ao atleta por ter participado no referido jogo. 
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Centro Cultural de Barrô homenageia Paulo 

Lino da CERCIAG 

No dia 21 de Dezembro, o Centro Cultural de Barrô 

(CCB) organizou, no seu pavilhão desportivo em  

Barrô, uma homenagem ao Paulo Lino devido à sua 

conquista de Campeão da Europa de Futsal de  

Síndrome de Down por Portugal. Nesta mesma  

homenagem, foi promovida uma campanha de recolha 

de bens alimentares oferecidos por quem viesse  

assistir ao evento, com o objectivo de os doar à  

CERCIAG. 

Estes bens alimentares foram posteriormente  

entregues à CERCIAG por responsáveis do CCB no 

dia 3 de Janeiro.  

Assim, a CERCIAG vem em seu nome louvar e  

agradecer profundamente ao CCB pelas excelentes 

iniciativas desenvolvidas, bem como agradecer em 

Avaliação da Satisfação 2018 

A avaliação de satisfação assume um papel essencial 

na estruturação de uma política de qualidade activa, 

que responda às necessidades e expectativas de todas 

as partes interessadas. Esta tipologia de estudos  

constitui a génese da identificação e implementação de 

oportunidades de melhoria, permitindo, desta forma, 

nome do Paulo Lino pelo prémio que lhe foi entregue e 

pelas experiências vividas durante a homenagem.  

Bem haja ao CCBarrô. 

prestar serviços de forma eficaz e eficiente, contribuin-

do para a competitividade e auto-sustentabilidade da 

organização.  

A CERCIAG realiza avaliações de satisfação a  

Clientes, Famílias/Significativos, Stakeholders e  

Colaboradores, cujos resultados, relativamente ao ano 

de 2018, foram os seguintes índices de satisfação: 


