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Editorial
     E milhas a percorrer antes de dormir…

Quando me permiti fazer o exercício de 
escolha do tema para este editorial, logo uma 
expressão sobreveio sobre todas as outras, não 
me permitindo arengar sobre qualquer outra 
locução. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, sim, 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, era sobre tal que 
devia versar, mesmo sabendo-o um tema que 
poderia ser susceptível para alguns ou mesmo 
incómodo para outros.

Considero importante reiterar que este 
exercício de reflexão escrito, não é mais que uma 
opinião pessoal, que não pretende influenciar a 
opinião de outrem mas sim ajudar ao processo 
de reflexão que com certeza todos temos vindo 
a realizar. 

Enquanto professor, posso com 
conhecimento de causa afirmar que avaliar é 
a mais árdua tarefa que pode ser exigida a um 
docente, não só pelo processo em si mas por toda a  
subjectividade que o próprio mecanismo acarreta. 
É necessária sensatez e muita sensibilidade, 
pois um indivíduo nunca se resumirá a uma 
grelha. Avaliar não é fácil, nem pacífico. Veja-se 
o próprio processo de avaliação de desempenho 
dos professores e toda a discussão que tem 
circundado à volta do mesmo.

Algo em que acredito piamente, é que mais  
que um dever, ser avaliado é um direito dos 
colaboradores. Não pela classificação em si como 
resultado que cada um possa obter. Esse é o  
factor que menos importará, mas sim a 
valorização do exercício a que a avaliação permite 
ao próprio: a reflexão (autoavaliação), a análise 
(debate) e a compreensão (adaptação).

Falar em avaliação de desempenho aplicada 
aos colaboradores da CERCIAG, pode ter motiva-
do alguma estranheza, mas se a interpretarmos 
como forma de entender e compreender os pro-
cessos da instituição toda a bruma que poderia 
pairar rapidamente começará a desvanecer.

Estamos numa fase que se poderia apelidar 
de embrionária, pois qualquer processo de  
avaliação responsável e aberto tenderá sempre a 
adaptar-se por forma a ser o mais justo possível, 
sendo equitativo, criando as melhores condições 
de avaliação, pelo que tenho de perceber e 
compreender os lapsos que ainda persistem no 
modelo apresentado e só agora testado.

Penso que Robert Frost condensa numa 
frase singela o comportamento que espero para 
mim (colaborador) e para a CERCIAG: “And miles 
to go before I sleep”( E milhas a percorrer antes 
de dormir).

             Miguel Cruz

A CERCIAG implementou no presente 
ano a Avaliação do Desempenho dos seus 
Colaboradores. Este processo teve início no 
dia 1 de Fevereiro com duas Reuniões Gerais 
de Colaboradores, de forma a esclarecer os 
procedimentos e prazos a vigorarem no presente 
ano, de acordo com o Regulamento da Avaliação 
do Desempenho e com a Circular de Serviço 
emitida pela Direcção. As entrevistas de avaliação 
decorreram de 18 de Fevereiro a 7 de Março.

Avaliação 
do Desempenho

Está em fase de planificação, para imple-
mentação, o Projecto Átomo – Educação Afecti-
vo-Sexual. O referido Projecto nasceu da análise 
das necessidades detectadas no âmbito do apoio 
afectivo-sexual às pessoas com deficiência, suas 
famílias e formação dos profissionais da reabili-
tação que com eles trabalham.

A CERCIAG, sempre preocupada em  
analisar e reformular as suas áreas de intervenção 
no sentido de aumentar a qualidade do apoio 
prestado, pretende, colmatar a lacuna há muito 
sentida no que concerne à abordagem da 
sexualidade da pessoa com deficiência. O Projecto, 
inclui três acções distintas dirigidas ao cliente, 
família e colaboradores: Acções de Formação, 
Dinâmicas de Grupos e Sessões Multimédia, 
estando o início da sua implementação previsto 
para o Outono de 2008. 

Projecto Átomo

A CERCIAG, enquanto instituição preocupa-
da não só com o “saber-fazer”, mas também com 
o “saber-ser”, aposta na formação como meio 
inestimável de interagir com a sociedade com-
plexa do dia-a-dia. Assim, candidatou-se ao Pro-
grama Operacional Potencial Humano (POPH):

Eixo 3 – Gestão e Aperfeiçoamento 
Profissional, na tipologia 3.2 - Formação para a  
Inovação e Gestão, com o objectivo de que os 
colaboradores da CERCIAG reciclem, actualizem 

e aperfeiçoem as suas competências pessoais, 
relacionais e profissionais.

Eixo 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvi-
mento Social, nas tipologias 6.1-  Formação para 
a Inclusão.

6.4 - Qualidade dos Serviços e Organizações, 
apostando na formação dos técnicos de Reabili-
tação Profissional visando a melhoria contínua 
da prestação de serviços de confiança e quali-
dade.

CERCIAG:
Uma Aposta nas Pessoas

No dia 28 de Março de 2008 realiza-se, no 
auditório da CERCIAG, a Assembleia-geral Or-
dinária de apresentação, discussão e aprovação 
do Relatório de Actividades e Contas relativo ao 
exercício de 2007.

Assembleia-Geral
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Durante o 1º Trimestre iniciaram experiên- »
cias em contexto de trabalho 13 formandos 
(9 em Estágio e 4 em FPT). De realçar que no 
presente ano concluem a formação 22 for-
mandos e que destes, 7 já se encontravam 
em Formação em Posto de Trabalho, pelo que 
transitaram para Estágio no mesmo local. 

Iniciaram o seu percurso formativo no Cen- »
tro de Formação e Emprego 25 formandos. 

No passado dia 7 de Março recebemos 3 alu- »
nas da Escola Superior de Saúde da Univer-
sidade de Aveiro, que nos tinham solicitado 
informação sobre a integração profissional 
de pessoas com deficiência, no âmbito de 
um trabalho de pesquisa que se encontram a 
realizar. Este pedido foi feito à CERCIAG uma 
vez que lhes foi identificada esta Instituição 
como referência para a temática em causa. 

A CERCIAG alargou a sua cooperação  »
com as Escolas, ao nível da promoção de 
experiências de transição para a vida activa, 
abrangendo mais 4 alunos do Agrupamento 
de Escolas de Valongo do Vouga e da 
Escola Básica Integrada de S. João de Loure. 

No passado dia 4 de Fevereiro a CERCIAG  »
comemorou a época carnavalesca com um 

Desfile de Máscaras, realizadas pelos clientes, 
no auditório do Centro de Formação e Emprego. 

A CERCIAG participou no passado dia 15 de  »
Março na cerimónia de entrega de 8 carrinhas, 
destinadas ao transporte de pessoas com 
reduzida mobilidade, a diferentes Instituições 
de Solidariedade Social, pelo Clube de 
STRESS, uma vez que foi uma das Instituições 
beneficiárias. Este evento decorreu no Terminal 
Fluvial de Belém, associado à realização 
da Meia Maratona de Lisboa, realizada 
anualmente pelo Maratona Clube, organização 
que apoiou o Clube do STRESS. Esta cerimónia 
contou com a participação da Secretária 
de Estado da Reabilitação, Dr.ª Idália Moniz. 

No dia 15 de Fevereiro de 2008 a CERCIAG par- »
ticipou na apresentação do Plano de Desenvol-
vimento Social da Região Baixo Vouga, realizado 
pela Plataforma Supraconcelhia da Rede Social 
do Baixo Vouga, que teve lugar no Grande Au-
ditório do Centro Cultural e Congressos de Aveiro. 

A CERCIAG vai participar, no dia 29 de Março  »
de 2008, na Assembleia-geral Ordinária da 
FENACERCI de apresentação, discussão e 
aprovação do Relatório de Actividades e Contas 
de 2007 e na Assembleia Eleitoral para eleição 
dos novos corpos sociais da referida Federação. 

As Assembleias vão realizar-se nas instalações 
da Cooperativa de S. Pedro em Bacarena. 

Realiza-se no próximo dia 1 de Abril de 2008,  »
na CERCIAG, a Sessão Descentralizada do 
Grupo de Trabalho: Interdição, Inabilitação e 
Tutelas da Fenacerci, tendo com objectivos 
estimular a criação, no seio de cada 
organização, de um Núcleo de Apoio às 
Famílias e sensibilizar para a necessidade e 
importância destes processos. Esta sessão 
contará com a presença de técnicos, familiares 
e outras pessoas que tenham a seu cargo 
pessoas com deficiência mental/intelectual. 

Vai realizar-se, no dia 11 de Abril de  »
2008, nas instalações da CERCIAG a 
reunião de preparação da Campanha 
Pirilampo Mágico/2008 da Zona Centro. 
 
 

Nos dias  6 e 11 de Março de 2008, a CERCIAG 
recebeu a visita de acompanhamento de dois 
Técnicos do IEFP de Coimbra.

O objectivo da visita esteve relaccionado 
com a verificação da execução pedagógica e 
financeira do ano 2007, no âmbito do Programa 
Constelação. Realizaram ainda visita às 
instalações do CFE.

Breves ...

No dia 20 de Março alguns clientes do Cen-
tro de Actividades Ocupacionais e da Unidade 
Educativa participaram no Dia da Floresta, orga-
nizado pela Quinta “Crescer a Galope” em Aveiro 
– Quinta da Taboeira.

Saímos de manhã em direcção a Aveiro e à 
nossa chegada já estava os monitores da Quinta 
com algumas actividades preparadas. A primeira 
actividade foi a charrete. Em pequenos grupos 
lá fomos dar uma voltinha com o nosso amigo 
“Horácio”  a comandar as “tropas”. Depois de 
todos terem andado, fomos para o picadeiro 
interno fazer pinturas faciais. Como o tema era 
a Natureza, foram pintadas árvores, flores e ani-

mais. Depressa se avizinhou a hora de almoço, 
com um farnel bem apetitoso!!!

De tarde não  faltou animação... fizemos um 
jogo de futebol no relvado da Quinta, semeámos 
algumas árvores, e por fim fizemos uma largada 
de balões com sementes dentro.

O objectivo deste dia foi sensibilizar os  
nossos clientes para a importância da 
preservação do meio ambiente. Cabe a cada 
um de nós ajudar a recuperar o nosso planeta 
com gestos muito simples no nosso dia a dia, 
como sendo: Reduzir, Reutilizar e Reciclar o lixo, 
garantindo a nossa qualidade sócio-ambiente e 
das gerações futuras.

Um Dia “Verde”
Desde o inicio de Fevereiro que se encontra 

em funcionamento a piscina da Cerciag, 
usufruindo da mesma clientes do Centro de 
Actividades Ocupacionais, Centro de Formação 
e Emprego e Unidade Educativa.

Piscina

Cerciag
Raso de Paredes
3750-316 Águeda
T : 234612020
F : 234612022

Contactos

Visita do IEFP
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O grupo de auto-representantes conta a 
partir de Fevereiro de 2008 com a participação 
de mais seis elementos, cinco do CFE e um do 
CAO, para enriquecer os debates que têm lu-
gar na primeira sexta-feira de cada mês. Nesse 
espaço, os actuais treze elementos, partilham 
opiniões e discutem temas do seu interesse, 
tais como Violência nas Escolas, Racismo e Pre-
conceito, Educação Sexual, O Futuro dos Jovens, 
entre outros. Num espírito de partilha alargada, 
o grupo propôs que a informação acerca dos te-
mas debatidos, assim como as conclusões dessas 
reuniões, fossem afixadas em placares acessíveis 
aos restantes clientes da CERCIAG.

Auto-Representantes

No dia 26 de Março de 2008, a CERCIAG recebeu a visita de duas técnicas, Dr.ª Isabel Gonçalves e 
Dr.ª Paula Amorim, do Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro do Instituto de Segurança Social, 
I.P.

Os objectivos da visita estiveram relacionados com a apresentação da Dr.ª Paula Amorim, 
que passa a ser a técnica responsável pelo acompanhamento das respostas sociais existentes na  
CERCIAG e com a verificação do cumprimento dos requisitos das Unidades Residenciais. Realizaram 
ainda visita às instalações do Centro de Formação e Emprego, do Centro de Actividades Ocupacionais 
e das Unidades Residenciais.

Visita da Segurança Social

Formação de Activos
+ Formação + Responsabilidade = Segurança

Começaram no dia 06 de Março dois cursos de certificação de motoristas, abrangendo trinta e 
três formandos dos concelhos de Águeda, Vagos, Oliveira do Bairro, Anadia e Albergaria-à-Velha.

Tal realidade, é elucidativa da preocupação generalizada com a Segurança Rodoviária, mormente 
no que concerne ao transporte colectivo de crianças, por profissionais.

Facto de relevo, na actualidade, também veiculado pelos “mass média”.

Mais Saberes, Novos Rumos
Reconhecer, Validar e Certificar Competências.

Numa era em que formar saberes assume particular importância para a aquisição de novos  
“fazeres”, iniciou-se nas instalações da CERCIAG uma turma, composta por 17 formandos (11 internos 
e 6 externos), de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências que permite obter 
certificação do 9º ano de escolaridade. 

Simultaneamente, 9 formandos internos, iniciaram no Centro Novas Oportunidades nas 
instalações da A.E.A., o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências que 
permite obter certificação do 12º ano de escolaridade. 

À semelhança de anos anteriores, a CERCIAG 
realizou mais um Dia da Comunidade no  
passado dia 7 de Março. Contou com a 
participação da turma 10º B, do Colégio Nossa 
Senhora da Assunção de Famalicão, Anadia. Os 
29 alunos participaram da parte da manhã nas 
áreas do Centro de Actividades Ocupacionais, nas 
oficinas do Centro de Formação e Emprego, nas 
salas da Unidade Educativa e noutras actividades 
como Boccia, Snoezelen e Hipoterapia. Da parte 
da tarde, após uma visita guiada pela CERCIAG, 
alunos e clientes assistiram, no auditório do 
CFE, à actuação da Fanfarra Zabumbar. O dia 
terminou com troca de lembranças. 

Dia da Comunidade

No passado dia 13 de Março, uma equipa 
de técnicos do Departamento de Investigação 
& Desenvolvimento e um professor, deslocou-
se ao Centro de Competências da Equipa de 
Computadores, Redes e Internet nas Escolas 
(CRIE) da Cercifaf.  O pricipal objectivo desta 
visita foi a partilha de experiências, no que diz 
respeito aos processos de gestão da informação 
digital, cada vez mais presentes e necessários 
nas instituições. Em agenda estiveram assuntos 
como software colaborativo open-source, 
recursos didácticos e e-portfólios. 

Ambas as instituições estão sensibilizadas 
para a crescente necessidade de desenvolvimen-
to e implementação de métodos e soluções, que 
permitam o acesso sem barreiras à informação e  
facilitem o trabalho e aprendizagens online,  tan-
to para colaboradores como para formandos.

Visita à Cercifaf

Actuações

04/01/2008  »
Cantar as Janeiras - Águeda
01/02/2008  »
Desfile de Carnaval das escolas de Águeda - 
Águeda
05/02/2008  »
Desfile de Carnaval de Águeda - Águeda
07/03/2008   »
Dia da Comunidade - CERCIAG 
Águeda 

Próximas Actuações

09/04/2008   »
Intercâmbio c Fanfarra da E.B.2,3 de Valongo 
do Vouga - CERCIAG
01 a 05 de Maio de 2008  »
Grundtvig 2 “Creative Friendship in Europe”  
Alemanha
20/06/2008  »
Semana Cultural do agrupamento de Valongo 
do Vouga - Valongo do Vouga
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A CERCIAG foi acreditada pela DGERT-  Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 
como Entidade Formadora pelo período de mais 3 anos.

Foi concedida a renovação nos seguintes domínios:
• Concepção de intervenções, programas, instrumentos e suportes formativos;
• Organização e promoção das intervenções ou actividades formativas;
• Desenvolvimento/Execução de intervenções ou actividades formativas;
• Outras formas de intervenção.

Acreditação de Entidade Formadora 

O Serviço de Apoio Domiciliário, no passado 
mês de Fevereiro, estabeleceu parceria com o 
Centro de Formação Profissional de Águeda, ao 
nível do curso de cabeleireiro, no sentido de po-
dermos melhorar a qualidade do nosso serviço, 
proporcionando aos nossos clientes que, por 
motivo de doença ou incapacidade, tenham difi-
culdade em usufruir deste tipo de cuidados. 

Esta actividade está prevista para as 
Sextas-feiras a partir das 14h15, sendo que a 
Coordenadora e Directora Técnica do Serviço de 
Apoio Domiciliário tem a função de acompanhar a  
equipa, composta pela Formadora Dr.ª Rosa Lopes 
e por 2 formandas em sistema de rotatividade, 
ao domicílio dos clientes. Já foram efectuados 4 
domicílios para cumprimento desta actividade.

Cabeleireiro ao Domicílio
No dia 18 de Janeiro foi-me entregue 

pelo“Rotary Club de Águeda” na pessoa do presi-
dente Dr. José Fernandes, com o apoio das firmas 
“Ciclo-Fapril” e “Acesso” um computador portátil 
HP com o Windows Vista. Nessa ocasião o Sr. Dr. 
José Fernandes fez uma pequena exposição do 
que é e como funciona a organização Rotary In-
ternacional. 

Eu considerei este gesto muito louvável, 
porque necessitava realmente de um portátil, 
pois é através dele, que consigo realizar todas 
as aprendizagens e trabalhos que me são solici-
tados na área de Práticas Administrativas. Nas 
minhas horas de lazer é um instrumento de en-
tretenimento que me dá uma melhor qualidade 
de vida. Agradeço este gesto a todas as pessoas 
que se disponibilizaram para me oferecer este 
portátil e rato adaptado.

José António Sá Silva Pereira

Testemunho

Nos dias 7 e 8 de Janeiro de 2008 fomos à 
Serra da Estrela. Pois, a Unidade Educativa da 
CERCIAG foi à neve…

Depois de uns percalços na saída, a viagem 
até foi tranquila e rápida. A cantoria, sempre em 
pano de fundo, e a boa disposição contagiaram 
toda a gente.

Chegados à Guarda fomos muito bem aco-
lhidos nas instalações da CERCIG, instituição 
onde iríamos pernoitar. A tarde começou com 
uma visita aos bastidores do Teatro Municipal 
e ainda deu tempo para fazer uma viagem 
na história, recuando ao tempo dos reis e das 
conquistas. É que esta cidade já tem mais de 800 
anos!

Também fomos à piscina desta instituição e 
brincámos uns com os outros. Ainda participámos 
interactivamente no ensaio musical da banda 
CERCIG “Hip hop e ser diferente”. Que som!

Seguiu-se a paparoca nocturna – cozinhada 
por nós, claro – galhofámos e jogámos todos 
juntos. As emoções eram tantas que não nos 
deixavam adormecer…

O despertar do dia seguinte foi cedíssimo, 
para deslizarmos até à tão esperada neve. Nunca 
ninguém tinha visto tal manto branco, que en-
feitiçava um qualquer olhar menos atento!

Trenós, mota da neve, bolas de neve, sku 
(que é como quem diz fazer sky com o “cu”), esco-
rregadelas, reboliços, tudo foi permitido à nossa 

imaginação. Pura diversão. E como nos rimos e 
sonhámos. Por dois dias sentimo-nos as pessoas 
mais importantes e felizes da esfera terrestre. 
Mesmo sem palavras, as nossas expressões 
e sorrisos espelhavam isso tudo. As histórias 
para contar e as emoções ficaram gravadas na 
memória para mais tarde recordar…

Depois de uma visita guiada ao Museu do 
Pão em Seia, e de termos confeccionado o nosso 
próprio pão, fizemo-nos à viagem que foi cansa-
tiva… e longa, tal a azáfama, mas valeu mesmo 
a pena.

A forma como vivemos estes momentos foi 
única.

Queremos voltar… brevemente!

A Cerciag Foi à Neve

De 27 a 30 de Março de 2008 encontra-se a 
participar no RYLA – Bairrada, Alegria e Vasqui- 
nhos, uma formanda do Centro de Formação e 
Emprego. Esta participação surgiu no âmbito 
de diversas actividades dinamizadas do ano 
rotário e de acordo com as orientações de Rotary 

Internacional, com especial relevo à temática 
da Juventude. A Organização deste RYLA está a 
cargo do Rotary Club Bairrada e a participação da 
CERCIAG contou com o apoio do Rotary Club de 
Águeda. A formanda e respectiva acompanhante 
ficarão alojadas no Complexo Turístico Cúria 

Clube. Prevê-se a visita a locais como o Museu 
Militar do Buçaco, as Termas e Parque do Luso e 
da Cúria, o Museu Marítimo de Ílhavo, o Museu 
Histórico da Vista Alegre e o Palace Hotel do 
Buçaco entre outras visitas e outras actividades 
a desenvolver.

Participação no RYLA - Bairrada, Alegria e Vasquinhos


