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Editorial
Queremos ser mais, queremos dar mais!
Todos os dias ouvimos falar da crise, da pobreza, dos
políticos que tiram dinheiro aos nossos pais mas que andam em grandes carros e têm grandes reformas, de crianças que têm de comer na escola porque não há comida em casa, de pessoas que perdem os seus direitos e
vão para manifestações na rua gritar contra o governo, e
tantas coisas mais que nos preocupam e assustam.
Por vezes também achamos que temos a sorte de ter
alguém que se preocupa connosco, que quer saber qual
a nossa opinião, que conta com a nossa participação e
que no fundo nos protege de tudo aquilo que se passa lá
fora. Ao que vemos todos os dias na televisão, parece-

Formação Inicial
A 2 de Janeiro de 2013 iniciaram as acções de formação
profissional inicial, para percursos com certificação profissional (C) e para percursos de dupla certificação (B).
Continuam a ser disponibilizadas as áreas de Costura,
Práticas Administrativas, Cerâmica, Serralharia, Carpintaria, Serviços Gerais, Restauração e Jardinagem.

Centro de Recursos
Iniciou-se igualmente na mesma data as actividades no
âmbito do Centro de Recursos do Centro de Emprego de
Águeda que, segundo as orientações dadas numa reunião geral promovida pela Delegação Centro do IEFP a 4
de Fevereiro, passa a ter também a responsabilidade de
realizar as avaliações para determinar a capacidade de
trabalho.

Benchmarking CERCIAG
Na sequência do exercício de benchmarking que tem
vindo a ser desenvolvido entre a AFID, a APPACDMGAIA, a CERCIAG e o CRPG, foi realizada uma reunião
entre as 4 organizações na CERCIAG, no passado dia
28 de Fevereiro, na qual foram estabilizados os resulta-

Assembleia Geral Ordinária
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da CERCIAG,
nas instalações do Centro de Formação e Emprego, no
dia 21 de Março de 2013, pelas 21 horas.
Da ordem de trabalhos constou a apreciação e votação
do Relatório de Actividades e Contas relativas ao Exercício de 2012, documento que foi aprovado por unanimidade. Também por unanimidade foram aprovadas as alterações introduzidas nas Políticas Organizacionais e no
Código de Ética da CERCIAG.
Foram ainda reeleitos os Órgãos Sociais, para o Biénio
2013/2014.
Assembleia Geral
- Presidente: Augusto de Almeida Gonçalves

nos que aquilo que nós achamos como nossos Direitos,
por exemplo “Ser tratado com respeito” e “Sentir-me feliz” não acontece com a maioria das pessoas do nosso
país.
Foi-nos solicitado pela Direcção da CERCIAG que fizéssemos a revisão da Carta de Direitos e Deveres dos clientes e que fizéssemos a Política de Autodeterminação
da CERCIAG. Foi um grande desafio mas fizemo-lo com
muito gosto e vontade.
Gostaríamos que todas as pessoas do nosso país fossem pelo menos tratadas com respeito e se sentissem
felizes como nós, e que também tivessem da parte das
pessoas que mandam uma política de autodeterminação
de forma a terem mais dignidade.
Auto-Representantes
dos de 2012, alinhados os indicadores para benchmarking e analisada a proposta do respectivo Manual. Nesta
reunião ficou ainda definida a continuidade de trabalho
comum, numa lógica de partilha de resultados e metodologias, como o seja, por exemplo, a aproximação dos
instrumentos de avaliação da satisfação de clientes e
colaboradores.

Benchmarking CRI
O Centro de Recursos para a Inclusão da CERCIAG levou a cabo um exercício de benchmarking interinstitucional entre os meses de Janeiro e Fevereiro. Este tipo de
exercícios possibilita a avaliação das actividades e resultados, permitindo desta forma identificar pontos críticos e
oportunidades de melhoria dos serviços desenvolvidos.
Participaram no exercício 6 instituições nacionais, acreditadas enquanto Centros de Recursos para a Inclusão e
responderam a questões práticas de funcionamento do
CRI, tais como número de alunos acompanhados, número de sessões prestadas, tipos de serviços/apoios desenvolvidos e número de agrupamentos/escolas abrangidos,
ao longo dos últimos 3 anos lectivos.
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- Secretário: António José Duarte Arede Fernandes
- Relator: Gil Manuel da Costa Abrantes
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Candidaturas
Num período em que as instituições
atravessam grandes dificuldades
financeiras, a aposta em projectos
de carácter inovador só é possível
recorrendo a financiamentos externos. A CERCIAG tem intensificado
assim, o trabalho na apresentação
de candidaturas que de alguma forma possam complementar o trabalho
desenvolvido. No 1º trimestre de
2013, foram elaborados 12 candidaturas a projectos/prémios:
Montepio/ Frota Solidária
- Candidatura a viatura adaptada
INR 2013
- Candidatura Colónia de Férias
- Candidatura aquisição de instrumentos Fanfarra
IEFP
- Prémio Agostinho Roseta – Candidatura de Boas-Práticas Formação
de Colaboradores
GRACE

- Candidatura para Formação de Activos
- Candidatura para remodelação sala
de convívio DFE
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
- Projecto CRI_Ativo (formação para
profissionais de educação especial)
CASES E FUNDAÇÃO MONTEPIO
- Programa de Impacto Social
(Fórum de Apoio à Doença Mental)
EDP SOLIDÁRIA 2013
- Projecto Jardim EDP – Educação e
Desenvolvimento Pessoal (Jardim
Terapêutico)
CMA
- Programa de Organizações de Solidariedade Social (Media A e Medida
B)
- Programa de Apoio às Associações
Culturais e Recreativas, para complementar as candidaturas ao INR e
EDP solidária.
- AgitaAgueda

IPDJ
- Programa Cuida-te, Medida 3 - "IN
Dependências" – teatro/debate

Candidaturas aprovadas
Foram aprovadas as seguintes candidaturas para desenvolvimento dos
serviços em 2013:
- Tip. 6.2 – Qualificação de Pessoas
com deficiência e incapacidade –
Formação Inicial
- Tip. 6.2 – Qualificação de Pessoas
com deficiência e incapacidade –
Formação Contínua
- Tip. 6.2 – Qualificação de Pessoas
com deficiência e incapacidade –
IAOQE
- Tip. 6.4 - Qualidade dos Serviços e
Organizações
- Plano de Acção 2013 do Centro de
Recursos do Centro de Emprego de
Águeda.

Projecto de Intervenção
Educacional
Como já vem sendo hábito, iniciou
no 1º semestre de 2013 um Projecto
de Intervenção Educacional no âmbito da Licenciatura em Educação Básica da Universidade de Aveiro. Assim, 4 alunas terão cerca de 7 semanas para conceber, planear e desenvolver um projecto em função do
contexto institucional, que terminará
no decorrer do 2º semestre. No âm- zaram em Março actividades alusi- tiveram como destinatários os clienbito do projecto proposto, já se reali- vas ao Dia do Pai e à Páscoa, que tes do DAO.

Inquéritos ex-formandos
A CERCIAG procedeu em Fevereiro
à aplicação de Inquéritos a exformandos, para avaliar o impacto na
qualidade de vida pela frequência de
serviços nesta Instituição.
O Índice do impacto das intervenções situa-se nos 78% para os formandos que terminaram em 2009 e
nos 79% para os formandos que terminaram em 2010.

Relativamente
aos
formandos que terminaram em 2011 ainda
não foram apurados
os resultados. Este
exercício desenvolvese através de mais
uma parceria com o
CRPG.

CERCIAG
Relacionamento interpessoal
Autodeterminação
Desenvolvimento pessoal
Bem estar emocional
Bem estar físico
Bem estar material
Bem estar
Cidadania
Direitos
Empregabilidade
Inclusão social
Índice dos Impactos das Intervenções

2009
79%
81%
80%
78%
78%
75%
77%
77%
74%
76%
76%

2010
83%
82%
83%
81%
83%
73%
80%
72%
78%
82%
76%

78%

79%
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Projecto Átomo
Como já vem sendo hábito, o Projecto Átomo dinamizou mais uma acção
subordinada ao tema da Sexualidade na Deficiência. Desta vez, a iniciativa teve lugar na Escola Secundária de Estarreja, no dia 23 de Janeiro, e foi destinada a 28 alunos do
11º e 12º anos do curso de Animação Sociocultural. Esta acção foi dinamizada pela psicóloga Margarida
Ré.

Actuações
08 de Fevereiro – Carnaval de Vila
Mar;
21 de Março – Dia da Árvore.

Parcerias de utilização da
sala de Snoezelen

No primeiro trimestre de 2013 tivemos a sala de Snoezelen com uma
Actuações a realizar
dinamização diferente! Neste mo02 de Abril – Dia do Autismo –
mento esta está a ser utilizada por
Agrup. Escolas Figueira Mar;
várias instituições com as quais fo13 de Abril – Feira dos Saberes e
ram estabelecidas algumas parceriSabores – Águeda;
as, bem como se mantiveram outras
14 de Maio – Dia da Família - Águejá vindas do ano anterior. Assim, a
da.
Associação Fermentelense vem
quinzenalmente às segundas-feiras
de tarde, a Unidade de apoio à Multideficiência EB Fernando Caldeira
semanalmente às segundas-feiras

Festa de Carnaval
No dia 8 de Fevereiro festejámos o
Carnaval, festa para nós de grande
alegria e animação. Houve máscaras, música, serpentinas, partidas
uns aos outros e dançámos a tarde
toda. Após o desfile de máscaras, e
para finalizar, fizemos um lanche
espectacular!
Comissão de Festas

de manhã, a Belavista semanalmente às terças e quintas-feiras de manhã e por fim o Agrupamento de Escolas da Branca semanalmente às
quartas-feiras de tarde.

Acções de Sensibilização
Circuito Adaptado
No primeiro trimestre a CERCIAG
dinamizou uma acção de sensibilização sobre a temática da Deficiência,
através do Circuito Adaptado. Esta
realizou-se no dia 30 de Janeiro na
Casa da Juventude de Aveiro, proporcionando a participação de 52
pessoas, entre elas 2 turmas da Escola Profissional de Aveiro, bem como de 5 técnicos do Centro de Saúde de Aveiro.
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Dia dos Namorados
No dia 14 de Fevereiro comemorámos o dia de S. Valentim com alguns dos nossos casais de namorados do
DAO.
Foi organizado um almoço romântico no refeitório do
DFE, com a sala decorada a rigor, onde a alegria, boa
disposição e romantismo estiveram sempre presentes.
Um dia para não mais esquecer e quem sabe repetir!
Comissão de Festas

Auto-representantes

Dia da Árvore
Comemoramos uma vez mais, no dia 21 de Março, o
Dia da Árvore. Este ano plantámos várias árvores de
fruto nos terrenos da CERCIAG ao som da nossa Fanfarra e também da música “Uma Árvore é um Amigo”
que interpretamos com muita alegria. Aproveitámos para reforçar a ideia a todos os nossos clientes da importância das árvores no nosso planeta e como as devemos tratar!

O grupo de AR neste primeiro trimestre realizou vários
documentos e acções. A destacar:
• realização de um documento com a Política de Autodeterminação da CERCIAG;
• contribuição com um artigo para a revista Fenacerci
2013 intitulado “Nós por nós próprios”;
• revisão da Carta de Direitos e Deveres dos clientes da
CERCIAG, realização de acções de sensibilização em
Comissão de Festas todas as áreas de formação do DFE para angariação de
novos membros AR;
• participação na Assembleia Geral da CERCIAG realizada no dia 21 de Março com apresentação do Relatório de actividades referente a 2012.

