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Editorial 

Primeiro as pessoas…  

A actividade da CERCIAG, durante o primeiro semestre de 

2016, teve por referência as prioridades estabelecidas em 

Plano Estratégico e desenvolveu-se segundo as linhas de 

orientação definidas no Plano de Actividades para o perío-

do em análise. Contudo, e começa a ser recorrente a re-

petição da análise em diferentes exercícios, ficou marca-

do, a par de um período de intenso trabalho para toda a 

equipa, pelas enormes dificuldades resultantes, designa-

damente, do atraso na implementação do Portugal 2020, 

da ausência de enquadramento das medidas relacionadas 

com o novo QCA, com impactos financeiros profundos por 

força do atraso verificado na disponibilização dos apoios 

nacionais e comunitários, e do clima de profunda incerteza 

que daí resultou e que condicionou a execução operacio-

nal planificada e a manutenção e sustentabilidade organi-

zacionais. 

Desta conjuntura saiu claramente prejudicada a dimensão 

estratégica de planeamento e programação, já que a CER-

CIAG se viu forçada a um modelo de gestão mais centra-

da no funcionamento corrente. 

Quanto à execução financeira, em resultado de situações 

de ruptura e colapso financeiro eminente em algumas res-

postas, nomeadamente as da área da formação e empre-

go, para as quais o governo acabou por encontrar uma 

solução transitória, verificou-se um desequilíbrio que acre-

ditamos seja corrigido no decurso do segundo semestre. 

Ainda assim, pese as dificuldades e constrangimentos que 

se fizeram sentir e não obstante algumas das intenções e 

prioridades assumidas em Plano não terem sido concreti-

zadas, o volume e qualidade das acções relativos ao pri-

meiro semestre do ano apresentam indicadores extrema-

mente positivos.  

Prevíamos, em sede de plano de actividades, que o ano 

de 2016 justificaria, mais do que alguma vez, uma profun-

da solidariedade institucional. O primeiro semestre confir-

mou, muito além do que fomos capazes de antecipar, a 

necessidade de um bom espírito, do compromisso de to-

dos e de uma multiplicação de esforços, coerente com 

uma visão aberta onde as opiniões e visões pessoais não 

se devem sobrepor àquilo que podemos chamar de ideia 

colectiva. Não como opção, mas como imperativo ético e 

como garantia de futuro.  

Não antecipamos um segundo semestre promissor. Mas 

contamos com a força que nos anima e nos distingue, cer-

tos de que virar costas aos desafios não faz parte do ADN 

Institucional. 

a direcção 

Departamento de Formação e Emprego 

Integrações 

No decorrer do 3º trimestre de 2016, foram celebrados 7 

novos protocolos de Prática em Contexto de Trabalho 

(PCT), para um total de 6 formandos, tendo o Serviço de 

Mediação para o Emprego acompanhado até ao momento 

59 formandos em PCT. 

No âmbito do Centro de Recursos (CR), foram integrados 

4 candidatos em medidas activas de emprego (2 em Está-

gio-Emprego e 2 em Contrato Emprego-Inserção+), en-

contrando-se em Acompanhamento Pós-Colocação (APC) 

um total de 15 trabalhadores. Durante os primeiros 9 me-

ses do ano, o CR acompanhou 48 trabalhadores nesta 

medida. 

Foram ainda realizadas e submetidas ao Centro de Em-

prego de Águeda, 7 candidaturas à medida Emprego Apoi-

ado em Mercado Aberto, sendo 4 respeitantes a clientes 

em Acompanhamento Pós-Colocação e 3 referentes a ex-

clientes do Centro de Recursos. 

Fanfarra Zabumbar - espectáculo da OPÁ  
A Fanfarra Zabumbar da CERCIAG integrou pelo 2º ano 

consecutivo, o espetáculo da OPÁ (Orquestra Percussiva 

de Águeda), organizado pela d'Orfeu, no dia 03 de Julho. 

O concerto, que estava integrado na animação do Festival 

Agitágueda, contou com a participação de mais de duas 

centenas de crianças e Jovens do Concelho, que com aju-

da dos seus instrumentos de percussão e com alguns mo-

mentos teatrais, fizeram deste espectáculo um verdadeiro 

sucesso. 

A Fanfarra Zabumbar, que representou o Continente Euro-

peu, apresentou ainda dois dos seus temas e participou 

também nos temas colectivos da Orquestra. 

Entre sorrisos e novas amizades, fica a certeza que a Za-

bumbar continuará a participar em eventos futuros da 

OPÁ! 



Boletim Informativo da CERCIAG  | Pág. 3 de 10  

2ª Caminhada Solidária TUPAI 

Realizou-se no dia 16 de Julho a 2ª Caminhada Solidária 

TUPAI, organizada pela empresa Tupai - Fábrica de Aces-

sórios Industriais, S.A. A inscrição era grátis, aberto a con-

tributos livres, a reverter para a CERCIAG. 

O percurso foi de 7 quilómetros, iniciou-se pouco depois 

das 9 horas e terminou por volta das 11h30. 

Participaram 382 pessoas, que foram animadas durante o 

lanche final pela banda “Melody Band”, apoiada por 3 ele-

mentos da banda “Nau”. 

CERCIAG no AgitÁgueda 

Foi ao som da banda internacional Cock Robin e de uma 

verdadeira enchente de pessoas, que a CERCIAG iniciou 

a sua participação em mais uma edição do AgitÁgueda. 

No decorrer dos 8 dias da presença da CERCIAG no 

evento, foram muitos os que quiseram visitar a nossa box 

e provar as iguarias e pratos confeccionados pela organi-

zação, beber um copo e partilhar do verdadeiro espírito de 

camaradagem e de animação que se viveu entre colabora-

dores e amigos. 

Entre gritos e saltos, foi também com muita agitação que a 

CERCIAG viveu no AgitÁgueda um momento histórico pa-

ra o País, com a conquista, por parte da Selecção Nacio-

nal de Futebol, do título de Campões Europeus. 

O AgitÁgueda é uma iniciativa promovida pela Câmara 

Municipal de Águeda, que decorre habitualmente em Julho 

e que cria um ponto de encontro para as noites de Verão, 

junto ao rio, e proporciona momentos de convívio, cultura 

e lazer. 

Este evento anima a cidade, o concelho e a região, apro-

veitando todas as potencialidades que o rio e o espaço da 

praça oferecem nesta altura do ano. 

Juntamente com a CERCIAG, estiveram presentes ao lon-

go do mês, outras organizações, associações e vários ba-

res do Concelho, que garantem aos visitantes todas as 

condições para um ambiente de festa e convívio.  
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A CERCIAG deixa o seu agradecimento a todos os partici-

pantes e em particular à TUPAI, pela organização deste 

evento. 

Colónia de Férias - Tocha 2016 

Julho é para todos nós um mês de especial alegria e que-

remos partilhar com vocês fotografias que registam alguns 

dos momentos que foram mais marcantes e que jamais 

esqueceremos. 

Durante as semanas de 4 a 22 de Julho, dividimo-nos em 

grupos e fomos passar as nossas férias na Tocha. A Quin-

ta da Fonte Quente foi o local que calorosamente nos re-

cebeu e onde tivemos a oportunidade para mergulhar na 

piscina, visitar e conhecer os clientes do CAO da TOCHA, 

dançar na discoteca e saborear as deliciosas comidas ser-

vidas. Por estarmos tão próximos da Figueira da Foz, não 

perdemos a oportunidade de passear e conhecer as praias 

desta região.  

Não podemos deixar de agradecer às entidades que nos 
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ajudaram e permitiram que este evento fosse possível, 

nomeadamente ao Instituto Nacional de Reabilitação, à 

autarquia de Águeda, às nossas famílias e significativos e, 

por último mas não menos importante, à CERCIAG. 

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a 

Projetos pelo INR, I.P.  

 

II Torneio de Boccia CERCIAG 

Realizou-se no dia 26 de Julho o II Torneio de Boccia 

CERCIAG. O torneio decorreu durante todo o dia no átrio 

das instalações da instituição e nele participaram 4 clien-

tes do DAO, que fazem parte da equipa da modalidade da 

CERCIAG, juntamente com 27 formandos do DFE. Esta é 

uma modalidade que todos os participantes gostam e foi 

notória a competitividade existente entre as várias equipas 

participantes. A equipa vencedora do torneio constituída 

pela Diana Jesus e pelo José Carlos Silva venceu na final 

a equipa da Lúcia Santos e do Jorge André por 4-2. Todos 

os participantes estão de parabéns pela prestação e no 

final todos tiveram direito a um diploma de participação. 
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Torneio de Futsal CERCIAG - DFE  

Realizou-se durante a manhã do dia 29 de Julho, último 

dia de trabalhos antes das férias de verão, no pavilhão 

desportivo da Associação Desportiva de  Travassô, um 

torneio de futsal no qual participaram os formandos e cola-

boradores do DFE. O torneio decorreu de forma bem satis-

fatória, 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 direcção da 

ADT que mais uma vez nos cedeu o espaço para a reali-

zação do torneio. 

Participação no The Voice Portugal 

No passado dia 6 de Setembro de 2016, a convite da FE-

NACERCI, a CERCIAG participou com um grupo de 7 Cli-

entes num dia de gravações do Programa The Voice Por-

tugal.  

Neste dia, os Clientes tiveram a oportunidade de concreti-

zar o seu sonho pessoal, nomeadamente assistir ao espe-

táculo, conhecer os Mentores da Temporada (Marisa Liz, 
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Visita de estudo Pavigrês 

No dia 21 de Setembro a área tecnológica de cerâmica 

realizou uma  visita de estudo à Pavigrés em Anadia. Esta 

visita teve como principal objectivo um contacto mais dire-

to com a realidade de uma produção fabril. 

Anselmo Ralph, Áurea e Mickael Carreira) e poder fazer 

parte de toda a envolvência do Programa.  

Em nome da CERCIAG e Clientes, queremos deixar um 

especial agradecimento à FENACERCI pelo convite que 

nos endereçou e também à Equipa dos Estúdios da Valen-

tim de Carvalho pela recepção e pela oportunidade única 

que nos proporcionaram. 

A emissão destas gravações realizou-se no dia 11 de Se-

tembro, no Canal RTP. 

Visita de estudo LANIDOR 

Nos dias 19 e 30 de Setembro, a área tecnológica de cos-

tura, realizou uma visita de estudo à empresa de vestuário 

LANIDOR, em Arrancada do Vouga. 

A visita promoveu, às formandas, o contacto com a reali-

dade das empresas na área da confecção, mostrando al-

guma confecção, o produto final para venda e ainda tive-

ram a oportunidade de saber como se processa os arran-

jos das peças que chegam das lojas a nível nacional. 

Colmatou-se a visita com a passagem pela loja onde se 

encontram as peças que chegam directamente da fábrica. 

A visita tornou-se uma experiência muito positiva e enri-

quecedora, tanto para as formandas como para a aprendi-

zagem das competências desenvolvidas no curso. 
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CERCIAG em Movimento 14 

No passado dia 23 de Setembro, teve lugar a 14ª Edição 

do “CERCIAG em Movimento”, organizado pela CERCIAG 

em colaboração com a Câmara Municipal de Águeda e a 

Empresa Margens - Desporto e Aventura.  

O evento foi, uma vez mais, um sucesso e contou com 

cerca de 1100 participantes, pertencentes a organizações 

congéneres, agrupamentos de escolas, entidades dinami-

zadoras, IPSS’s, comunidade em geral e à própria CERCI-

AG. Durante o dia, todos puderam usufruir de diversas 

actividades desportivas, de aventura, animação, cultura e 

saúde, entre as 10h e as 17h, no Largo 1º de Maio, em 

Águeda.  

O evento, inserido na Semana Europeia da Mobilidade, 

proporcionou momentos de diversão e lazer a todos os 

seus participantes, sensibilizando a comunidade para a 

temática da deficiência. 

No dia 24 de Setembro, 2º dia do evento, a partir das 

14h30, decorreram 3 actividades em simultâneo: o Cam-

peonato de Portugal de Ciclismo ANDDI 2016 – Circuito 

de Águeda, o II Torneio de Judo CERCIAG EM MOVI-

MENTO / 2ª Taça de Portugal de Judo ANDDI, no Pavi-

lhão do GICA (Ginásio Clube de Águeda) e o Concerto de 

Taças Tibetanas, na Biblioteca Municipal Manuel Alegre.  

Na prova de ciclismo, participaram cerca de 30 atletas, de 

Anadia, Gaia, Águeda e Boliqueime. O Torneio de Judo 

contou com a presença de judocas do Porto, Guimarães, 

Aveiro, Barcelos, Guarda e Águeda, num total de 38 atle-

tas.  

A cerimónia de encerramento e entrega de prémios foi 

presidida pelo Senhor Secretário de Estado da Juventude 

e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo.  

O Concerto de Taças Tibetanas, que contou com a cola-

boração do Professor Duarte Mota, proporcionou momen-

tos de relaxamento e harmonia aos cerca de 15 participan-

tes. Ao longo do concerto, foi realizada uma pintura que 

reproduziu em cor a experiência vivenciada. 

A CERCIAG torna público o seu agradecimento aos par-

ceiros organizadores, dinamizadores, patrocinadores e a 

todos os participantes que fizeram deste evento um verda-

deiro sucesso. 

1º dia, 23 Setembro: Actividades desportivas, de aven-

tura, de artes e cultura e bem-estar e cidadania 
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Actuações da Fanfarra Zabumbar  

Realizadas 

23.09.2016 | XIV CERCIAG EM MOVIMENTO - Águeda  

16.07.2016 | Caminhada Solidária TUPAI - Águeda 

15.07.2016 | Encontro de Jovens do Concelho de Águeda - Cruz Vermelha 

06.07.2016 | Arruada Pirilampo Albergaria-a-Velha 

03.07.2016 | OPÁ - Orquestra Percussiva de Águeda - Agitágueda 

2º dia, 24 Setembro: Campeonato de Portugal de Ci-

clismo ANDDI 2016 – Circuito de Águeda  

2º dia: Concerto de Taças Tibetanas, na Biblioteca Mu-

nicipal Manuel Alegre  

2º dia: II Torneio de Judo CERCIAG EM MOVIMENTO / 

2ª Taça de Portugal de Judo ANDDI  

2º dia: Sessão Solene de Encerramento e Entrega de 

Medalhas do CM14  
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Contactos 

Raso de Paredes 

3750-316 Águeda 

Tel: +351 234612020 

Fax: +351 234612022 

E-mail: cerciag@cerciag.pt 

Website: www.cerciag.pt 

Acção 6 CLDS 3G ADRO 

Esta iniciativa tem como principal objectivo a divulgação 

de ofertas e necessidades de emprego por parte dos dife-

rentes empregadores do Concelho de Águeda, bem como 

a divulgação das suas empresas juntos dos visitantes.  

Esta iniciativa do Projecto ADRO – CLDS 3G, pretende 

ainda divulgar as necessidades quer na procura, quer na 

oferta de trabalho, aumentando os níveis de emprego e 

empreendedorismo e consequentemente reduzindo os 

índices de desemprego da região. 

A agenda apelativa, e de acesso livre a interessados de 

todas as idades e ramos profissionais, irá contar com um 

painel de oradores com Know How reconhecido nesta ma-

téria.  

Mais informações em: www.clds-adro.pt 

Curso de Formação Profissional “Da 

Ideia ao Negócio” - Acção 12 CLDS 3G ADRO 

Inicia a 24 de Outubro na Junta de Freguesia de Águeda 

Decorreu no dia 10 de Outubro a primeira sessão de es-

clarecimento sobre este curso na Junta de Freguesia de 

Águeda. Deste primeiro contacto resultaram 11 inscrições 

efectivas para a frequência do curso. 

Esta Formação está enquadrada no Projecto CLDS 3G 

ADRO e visa desenvolver um conjunto de competências 

no domínio da criação do próprio negócio, desde o seu 

momento inicial até ao momento anterior à fase de con-

cepção e elaboração de um plano de negócio. 

Quem ainda estiver interessado em inscrever-se neste 

curso pode encontrar os contactos no folheto de divulga-

ção que anexamos. 

Mais informações em: www.clds-adro.pt 


