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Editorial 

Durante os 366 dias do ano que passou, o mundo riu, cho-

rou, uniu-se, comemorou vitórias, conviveu com derrotas e 

viu também partir muitas estrelas.  

Fica marcado pelo “sim” ao Brexit, pela vitória de Donald 

Trump, pela conquista de Portugal no Europeu de Futebol 

e por um outro tanto número de coisas que mudaram o 

País e o Mundo para sempre. 

A ameaça terrorista agudizou-se e alastrou-se provocando 

inúmeras vítimas e fracturas profundas numa sociedade 

cada vez mais egoísta. A extrema-direita ganhou força em 

alguns países e na Síria a Guerra Civil continuou a obrigar 

milhares de pessoas a deslocarem-se e a separarem-se 

das suas famílias e das suas origens. 

2016 foi ainda um ano marcado pelas incertezas no sector 

social, que nos trouxeram inseguranças e desafios sobre o 

futuro e sobre os direitos da Pessoa com Deficiência e das 

organizações. 

Também a CERCIAG viveu um ano difícil. Lutou ardua-

mente para conseguir cumprir com as escolhas, direitos, 

sonhos e desejos dos seus clientes. Desenharam-se no-

vos projectos, novas áreas de intervenção e criaram-se 

novas perspectivas e desafios para a instituição. A luta 

contra a violência doméstica e de género e o desenvolvi-

mento do projecto CLDS 3G “ADRO” constituíram-se no-

vas linhas de acção. 

Foi também um ano de afirmação ao nível do Desporto 

Adaptado, com a abertura de um Clube de Judo e com a 

participação dos clientes da CERCIAG em diversas provas 

nacionais de várias modalidades desportivas.  

A estas juntam-se todas as outras actividades que foram 

desenvolvidas e que encheram as várias páginas do Bole-

tim CERCIAG_ORA, as redes sociais da instituição e que 

foram notícia na comunicação social local e nacional. 

Foi um ano difícil, mas verdadeiramente cheio e gratifican-

te. Agora é tempo de virar a página e rumar a novos desa-

fios!  

2017 marca os 40 anos de história de uma organização 

que tem servido incondicionalmente as pessoas com defi-

ciência e incapacidade de Águeda e Concelhos limítrofes. 

Será também um ano de novas incertezas, mas isso não 

significa que estão à partida determinados os horizontes 

de futuro. Compete-nos construí-los. 

Uma certeza impõe-se… o mundo, como começámos relu-

tantemente a perceber em 2016, prepara-se para entrar 

numa nova era em 2017. 

Thomas Cravo 

Coordenador CRI/Responsável da Qualidade 

Congresso “Incapacidade(s) e Trabalho(s): 

Mudar o Paradigma?” 

Nos dias 7 e 8 de Outubro, a CERCIAG esteve presente 

no Congresso “Incapacidade(s) e Trabalho(s): Mudar o 

Paradigma?”, em Matosinhos - Porto, organizado pela 

Fundação SANITUS, a convite do seu Presidente Dr. Rui 

Leal. 

No dia 7 de Outubro as colaboradoras da CERCIAG Ana 

Gomes e Mariana Meira participaram da parte da tarde 

como palestrantes, apresentando neste Congresso os ser-

viços prestados pelo Departamento de Formação - Servi-

ços de Mediação para o Emprego (DFE - SME) e do Cen-

tro de Recursos (CR) da CERCIAG. 

No dia 8 de Outubro da parte da manhã, com a colabora-

ção da empresa Duritcast, S.A., parceira da CERCIAG 

enquanto entidade empregadora, o Sr. Luís  Miguel Go-

mes Faria deu o seu testemunho, enquanto pessoa porta-

dora de surdez, a quem foi dada a oportunidade de inte-

gração em mercado normal de trabalho pela referida em-

presa à 4 anos e onde se mantém a trabalhar, tendo esta 

oportunidade representado todo o equilíbrio da sua pre-

sente vida. A sua participação nesta palestra só foi possí-

vel com a disponibilização de uma tradutora de linguagem 

gestual, Dra. Liliana, da Associação de Surdos de Águeda. 

O objetivo deste congresso foi sensibilizar os Profissionais 

de Saúde, como Médicos e Enfermeiros, nomeadamente, 

da especialidade de Medicina no trabalho, outros profissio-

nais como Advogados e Empresários/Entidades Emprega-

doras, assim como, organismos como a ACT, para que 

sejam unidos esforços com o objetivo de promover oportu-

nidades de integração ou reintegração em mercado de 

trabalho de pessoas com doenças naturais ou adquiridas, 

no sentido de, por um lado serem aproveitadas as suas 

capacidades laborais e por outro, para diminuir riscos de 

isolamento, depressão, dificuldades de autossustentabili-

dade. 

Foi reforçado que  estas pessoas que tal como qualquer 

outra pessoa, têm Direito ao Trabalho de acordo com Con-

venção Europeia dos Direitos Humanos. 
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1ª Feira do Emprego e Empreendedoris-

mo de Águeda  

A CERCIAG - Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos com Incapacidades de Águeda, C.R.L., no âmbi-

to do CLDS 3G - Projecto ADRO (Contractos Locais de 

Desenvolvimento Social), realizou uma Feira de Emprego 

e Empreendedorismo de Águeda, nos dias 20 e 21 de Ou-

tubro de 2016, no Museu da Fundação Dionísio Pinheiro e 

Alice Cardoso Pinheiro, em Águeda. 

No Evento estiveram presentes empresas (CARPREV, 

AGLUX, SAKTHI Portugal, GLOBALTRONIC, HFA, GNS, 

LIGHTING LIVING LAB, TELHEIRO & GONÇALVES, 

ADECCO, SYNERGIE, KELLY SERVICES, OK ESTU-

DANTE e TAKE OFF), bem como outros organismos insti-

tucionais (CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PRO-

FISSIONAL DE ÁGUEDA, ESTGA - Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Águeda, ESCOLA SECUNDÁRIA 

MARQUES DE CASTILHO, GRUPO AEVA - Associação 

para Educação e Valorização da Região de Aveiro, INCU-

BADORA DE EMPRESAS DE ÁGUEDA, AEA - Associa-

ção Empresarial de Águeda e EXÉRCITO PORTUGUÊS - 

Departamento de Recrutamento). 

Salientamos a presença das Juntas de Freguesia da área 

da abrangência do Projecto (Águeda e Borralha, Macinha-

ta do Vouga e Valongo do Vouga), bem como as entida-

des Promotora e Executoras do mesmo (CERCIAG, BELA 

VISTA, AMAR E FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO). 

Em destaque neste evento estiveram os diversos 

Visita de estudo de Serralharia 

No dia 19 de outubro de 2016 a área de formação de Ser-

ralharia realizou uma visita de estudo à empresa Silva Ta-

vares & Bastos Almeida Lda., em Travassô, de forma a 

proporcionar aos formandos um contacto mais próximo 

com o mercado laboral. Nesta visita, orientada pela Dr.ª 

Sónia Ferreira, foi possível observar o funcionamento de 

uma empresa de construção e montagem estruturas metá-

licas, indo ao encontro das unidades do referencial do cur-

so de formação de Serralharia. 

A visita foi uma experiência muito positiva e enriquecedora 

na medida em que os formandos conheceram, no terreno, 

a organização de uma empresa, as diferentes equipas de 

trabalho, os materiais, o planeamento do trabalho, desde a 

sua fase inicial até à construção e montagem das estrutu-

ras metálicas.  

Os formandos avaliaram esta experiência de forma muito 

positiva, referindo que foi um momento que importante 

para a sua formação e que tiveram oportunidade de ver os 

materiais, as linhas de produção, as máquinas e a constru-

ção das estruturas em contexto laboral.  

workshops e seminários temáticos alusivos ao tema da 

Empregabilidade e Empreendedorismos, destinados a di-

ferentes públicos-alvo (alunos, desempregados, empresá-

rios, etc.), aos quais a comunidade respondeu com sala 

cheia e com evidente satisfação. 
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O ponto alto do evento ocorreu com a entrega da “Marca 

Inclusiva” a uma empresa da região que durante o seu 

percurso tem mostrado preocupação com a integração da 

população mais vulnerável, nomeadamente com a integra-

ção das pessoas com deficiência/incapacidade. Neste 

evento, foi distinguida com a “Marca Inclusiva” e empresa 

GNS - Georgina Neto dos Santos, a quem muito agrade-

cemos a colaboração ao longo dos anos. 

Queremos deixar um agradecimento especial ao Dr. Vieira 

Duque da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso 

Pinheiro, bem como à sua equipa, pela disponibilidade e 

entusiasmo com que se envolveram em todo o certame. 

A todos quantos quiseram fazer parte deste projecto, mas 

essencialmente a todos quantos nos visitaram e trouxeram 

uma dinâmica tão especial a este evento, o nosso MUITO 

OBRIGADA! Para o ano voltamos a contar convosco. 

Seminário “Empreendedorismo social” 

Um dos seminários que despertaram mais interesse, foi 

sem dúvida o da Dr.ª Alexandra Neves, Gestora para o 

Centro do Fundo para a Inovação Social, para jovens em-

preendedores e para dirigentes de instituições. Para além 

de apresentar um leque de eventuais projectos, e replica-

ção de outros já existentes, como o refood, o speak entre 

outros, com o tema: Projectos de Inovação Social - Opor-

tunidades de Empregabilidade. 

Abordou as várias etapas de financiamento, a necessida-

de de implementar uma maior responsabilidade social das 

empresas, sendo estas responsáveis pelo sucesso de al-

guns projectos. Referiu alguns projectos inovadores no 

âmbito do empreendedorismo social, nomeadamente o 

projecto Átomo da CERCIAG que serviu de exemplo para 

os participantes do seminário. 

Visita de estudo à 1ª Feira do Emprego e Em-

preendedorismo de Águeda 

Nos dias 20 e 21 de Outubro, as turmas de formação de 

base, realizaram uma visita de estudo à 1.ª Feira do Em-

prego e Empreendedorismo de Águeda. 

A visita promoveu, aos formandos, a possibilidade de par-

ticipar neste evento bem como, conhecer as ofertas de 

emprego noutro tipo de contexto: o que o mercado de tra-

balho procura atualmente e as empresas do concelho. A 

visita tornou-se uma experiência muito positiva e enrique-

cedora, tanto para os formandos como para a aprendiza-

gem das unidades do referencial das disciplinas de Cida-

dania e Empregabilidade e Formação para a Integração. 

Actuações da Fanfarra Zabumbar 

25 Nov - Marcha Solidária em Águeda - Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres;  

05 Dez - Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (Comemoração do Dia Internacional  da Pessoa 
com Deficiência) 

05 Dez - Escola EB2,3 de Aguada de Cima (Comemoração do Dia Internacional Pessoa com Deficiência) 

05 Dez - Escola EB2,3 de Fermentelos (Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência) 

07 Dez - Escola Profissional de Vagos (Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência) 

15 Dez - Festa de Natal da CERCIAG 
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Seminário Final do Projeto TOPSIDE +  

A presidente do Grupo de Autorrepresentantes da CERCI-

AG Carla Sofia Rodrigues, juntamente com uma técnica 

participaram no Seminário Final do Projeto TOPSIDE +, 

Oportunidades de Formação para Pares de Apoio com 

Deficiência na Europa, no dia 20 de Outubro, entre as 

9h30 e as 13h00 no Espaço Atmosfera M, sito na Rua 

Castilho nº 5 em Lisboa. 

“O Projeto TOPSIDE+ é financiado pelo Programa da Co-

missão Europeia Erasmus+, promovido pela Inclusion Eu-

rope, no qual a FENACERCI é entidade parceira, conjun-

tamente com as organizações Lebenshilfe (Alemanha), 

ADAPEI du Bas Rhin (França) e Viltis (Lituânia). Muitas 

das dificuldades com que as pessoas com deficiência inte-

lectual (PcDI) se deparam continuam a ser marcadas por 

preconceitos e estereótipos que existem em torno do seu 

papel na vida cívica e social e da sua condição de defici-

ência. É um facto que as PcDI continuam a ter menor 

acesso a oportunidades de educação, formação, emprego, 

saúde, justiça e apoios sociais em geral, situação essa 

que aumenta a sua vulnerabilidade e desproteção.  

Visita de estudo Costura 

No dia 26 de Outubro, o curso de costura, realizou uma 

visita de estudo à empresa Algo Original - Design e Moda. 

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

dade das empresas na área da confecção de Homem, Se-

nhora e Criança, esta empresa trabalha essencialmente 

com camisas de marcas de prestígio no mercado. 

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. 

O reconhecimento dos direitos destas pessoas, a sua ca-

pacitação para a tomada de decisão e sua participação na 

vida em sociedade constituem eixos fundamentais à imple-

mentação do Projeto TOPSIDE +. O Projeto TOPSIDE+ 

assumiu como desafio o desenvolvimento de formação 

específica, através de Apoio por Pares, para que as PcDI 

possuam ferramentas que lhes permitam tomar as suas 

próprias decisões, assumir o controlo das suas vidas, co-

nhecer e procurar os apoios e recursos de que necessitam 

e exercer o seu papel enquanto cidadãos ativos.” (fonte: 

FENACERCI) 

Visita de estudo ao Planalto das Agras 

No dia 27 de Novembro o curso de jardinagem foi fazer 

uma visita de estudo ao Planalto das Agras em Ouca-

Vagos com 35 hectares de estufas. 

Com esta visita os formandos tiveram oportunidade de ver 

o cultivo de várias flores de corte e frutos. Também conhe-

cer a técnica de Hidroponia-Cultivar plantas com solução 

nutritiva utilizando substrato não inerte. 

Conhecer viveiros de plantas, os fatores condicionantes e 

a organização dos mesmos. 

Concluindo tiveram oportunidade de observar uma realida-

de num contexto diferente e em grandes dimensões e 

aprofundar conhecimentos. 
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Jantar de Fados Solidários 

Em resultado da Iniciativa levada a cabo pelo Rotary Club 

de Águeda, teve lugar no dia 5 de Novembro, na CERCI-

AG, um Jantar Solidário com Fados de Coimbra, cuja re-

ceita reverteu a favor da organização. 

Com cerca de três dezenas de participantes, o evento, 

magnifico pelas presenças, pelo ambiente e pela causa 

que tinha subjacente, fez dessa noite um momento profun-

damente agradável e solidário. A música, por sua vez, 

acrescentou-lhe intimismo e encantamento. A guitarra por-

tuguesa do Dr. João Santos Paulo, as violas dos Drs. Car-

los Teixeira e João Carlos Oliveira e as vozes dos Drs. 

Jorge Castro Madeira, Alcides Sá Esteves e Rui Pedro 

Lucas emprestaram-nos Coimbra e fado e guitarradas. 

Iniciativas como esta são de extraordinária importância 

para todas as entidades que, como a CERCIAG, operam 

neste sector de actividade - a área da prestação de servi-

ços sociais de interesse geral. E são importantes quer pelo 

impacto financeiro que representam, coadjuvando na pres-

tação de serviços adequados e necessários aos públicos 

particularmente vulneráveis que atendem, mas também 

porque convocam a responsabilidade social de todos e de 

cada um de nós na construção de uma comunidade - a 

nossa - mais equitativa e mais justa. 

Entrega do donativo 

O Rotary Club de Águeda fez no dia 14 de Dezembro a 

entrega do donativo correspondente ao “Jantar de Fados 

Solidários” que organizou a favor da CERCIAG. 

Na ocasião, foi ainda plantada, na entrada do edifício se-

de, a oliveira oportunamente oferecida por aquele Club à 

CERCIAG , a  cuja simbologia estão associados, desde a 

antiguidade, valores como  a paz, a fecundidade, a vitória, 

a sabedoria, a abundância, a  força e a recompensa.  

Por tudo isto, a CERCIAG faz público agradecimento ao 

Rotary Club de Águeda e a todos quantos participaram 

nesta magnífica noite e a tornaram possível e que reforça 

em nós a convicção que pomos, diariamente, no desem-

penho de uma nova cidadania social. 
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Visita de estudo de Serviços Gerais 

No dia 08 de novembro de 2016 o curso de serviços gerais 

realizou uma visita de estudo à Quinta do Louredo, em 

Paradela. Nesta visita foi proporcionado aos formandos 

um contacto mais próximo com o mercado laboral, na me-

dida em que foi possível observar os serviços de aloja-

mento hoteleiro, mais concretamente o funcionamento do 

serviço de andares, os processos de limpeza e arrumação, 

o atendimento e assistência a clientes bem como algumas 

técnicas de decoração. 

A visita de estudo foi conduzida pelo Sr. João Campos, 

que explicou como se processam os objetivos acima des-

critos, indo ao encontro do referencial do curso de forma-

ção de Serviços Gerais.  

Esta experiência representou um momento de extrema 

importância para os formandos, tendo sido do agrado de 

todos o facto de terem tido contacto com uma unidade ho-

teleira e de terem visto o seu funcionamento. 

Projecto Átomo 

O Átomo foi convidado pela Santa Casa da Misericórdia 

do Porto a participar no “V Congresso Ibérico de Educação 

Especial: A formação profissional não-formal para pessoas 

com necessidades educativas especiais”, dia 11 de No-

vembro no Auditório da Universidade Fernando Pessoa. O 

Projecto Átomo fez-se representar pela técnica Mariana 

Meira, num painel de comunicações sobre Sustentação 

científica, boas práticas e normatização, com uma apre-

sentação subordinada ao tema: “Importância da Educação 

Afectivo-Sexual na Formação Profissional de Pessoas 

com Deficiência ou Incapacidade”. 

Torneio de Judo em Guimarães 

No dia 19 de Novembro viajámos até Guimarães para par-

ticipar no Torneio de Judo “Um Pódio Para Todos” 2016, 

organizado pelo Vitória Sport Clube e pela CERCIGUI. Os 

nossos judocas estiveram mais uma vez excelentes pres-

tações e estão todos de parabéns: Vitor Tavares 1º lugar, 

André Vieira 1º lugar, João Branco 1º lugar, Paulo Dias 2º 

lugar, Bruno Pereira 3º lugar, Paulo Lino 4º lugar, e Antó-

nio Paulino 4º lugar. 

Desfile das Profissões de Antigamente   

No dia 7 de Novembro, no seguimento das colaborações 

anteriores, e dado ao êxito das mesmas, a CEDIARA uma 

vez mais convidou o Rancho Folclórico Saltátio, a partici-

par com as suas danças num “Desfile das Profissões de 

Antigamente”. 

Durante este desfile foi elaborada uma reportagem que foi 

posteriormente exibida no programa da RTP1 - Praça da 

Alegria. 
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Workshops de Orientação e Integração Profissional - 

Acção 11 

Tendo como objectivo principal a valorização da vida esco-

lar (ensino regular ou profissional), o projecto ADRO CLDS 

3G realizou, nos dias 17, 18, 24, 28 e 29 de Novembro, 

uma ronda de workshops nas turmas dos 8º e 9º anos da 

Escola Secundária Marques de Castilho, com a participa-

ção de cerca de 100 alunos e, nas turmas do 12º ano Pro-

fissionais da Escola Secundária Adolfo Portela, com a par-

ticipação de mais de 60 alunos. 

Acreditando que quanto mais cedo se reflectir no caminho 

a seguir, mais facilmente se atingirão os resultados e 

quem sabe até prevenir a saída precoce da escola, pro-

pusemo-nos a criar em sala de aula, grupos de recruta-

mento de colaboradores para ofertas reais de trabalho, 

onde os alunos tiveram que decidir quais os candidatos 

(escolha de currículos) que melhor respondiam aos requi-

sitos dos respectivos anúncios. 

A reflexão final deste trabalho foi unânime em todas as 

turmas. Em primeiro lugar verificaram a importância que 

as qualificações escolares têm na definição de um projecto 

profissional, e em segundo lugar a relevância atribuída às 

competências adquiridas fora do âmbito escolar (outras 

formações, voluntariado, trabalhos de férias, etc.) e que 

mostram proactividade, responsabilidade e interesse dos 

candidatos, aspectos muito valorizados pelos alunos nas 

escolhas dos candidatos para cada oferta de emprego. 

CLDS 3G - ADRO: Ateliês e Workshops 

Ateliês de Trabalho Artesanal: Oficina do ADRO - Ac-

ção 24 

Decorreu no sábado dia 12 de Novembro a primeira ses-

são de esclarecimento aos artesãos interessados em parti-

cipar numa acção de formação para capacitação de arte-

sãos locais, aumentando os seus conhecimentos para a 

produtividade com aplicação de técnicas inovadoras.   

A próxima sessão decorrerá com a CEART, Dr. Luís Ro-

chas e Dr. Fernando Gaspar no dia 25 de Novembro às 

18h, na Junta de Freguesia de Águeda. 



Boletim Informativo da CERCIAG  | Pág. 9 de 16  

Assembleia Geral Ordinária da CERCIAG 

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da CERCIAG, 

nas instalações do Centro de Formação e Emprego, no dia 

24 de Novembro de 2016, pelas 21 horas. 

Da ordem de trabalhos constou a apreciação e votação do 

Plano Estratégico 2017/2019 e apreciação e votação do 

Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2017. Am-

bos os documento foram aprovados por unanimidade.  

 

Dia Internacional pela Eliminação da Vio-

lência Contra as Mulheres 

Atendendo às condições climatéricas, a CERCIAG alterou 

o programa inicial no âmbito das Comemorações do DIA 

INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES, dia 25 de Novembro. 

A iniciativa, organizada a pedido da UMAR por indicação 

da Secretaria de Estado para a Igualdade, foi deslocada 

para o auditório do CEFAS e contou com uma forte ade-

são de instituições, escolas, entidades públicas e pessoas 

em nome individual. Tendo havido alguma trégua da chu-

va, os participantes, apesar do frio, decidiram avançar com 

a caminhada percorrendo toda a cidade de Águeda.  

Esta campanha de proximidade que vem simbolizar o dia 

da morte de “Las Mariposas” (Borboletas), três irmãs da 

República Dominicana que foram torturadas e mortas por 

se oporem a um regime ditatorial, simboliza o direito a po-

der voar, o direito à liberdade. 

Sendo a violência um dos maiores flagelos da nossa soci-

edade, transversal a todas as idades e estratos sociais, a 

CERCIAG quis reavivar a importância do papel que cada 

um pode ter para minimizar este flagelo, relembrando os 

mecanismos existentes no nosso Concelho que podem 

ajudar quem possa estar a passar por estas situações ou 

quem pretenda denunciá-las, nomeadamente: a GNR, o 

Projecto “Escutar Silêncios” (com sede no Centro de Saú-

de de Águeda) e a CERCIAG (para vítimas com deficiên-

cia intelectual). 

É nas camadas mais jovens que podemos iniciar um tra-

balho de prevenção e que disso resulte a inversão da ten-

dência crescente dos números oficiais deste crime público. 

VII Sopas e Aromas 

No passado dia 26 de Novembro, a CERCIAG voltou a 

encher a sua sede com a 7ª edição do Concurso de Sopas 

«Sopas e Aromas» e II Mostra de Doçaria. O evento, que 

pretende dar a conhecer o melhor da gastronomia local e 

angariar fundos para a organização, contou com a partici-

pação diferentes tipos de sopa provenientes de restauran-

tes, associações e pessoas individuais que quiseram cola-

borar e contribuir para a causa. 

Com a participação de mais de três centenas de pessoas, 

o evento teve ainda uma exposição de artesanato promo-

vida pelos colaboradores da CERCIAG. 
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A concurso estiveram 24 sopas, tendo sido eleitas como 

as melhores da noite, a “Sopa de Peixe” do Restaurante 

Castiço, a sopa “Chora do Capitão” de Capitão José Paulo 

Bixirão e o “Caldinho Serrano” do Centro Social de Aga-

dão. 

A animação da noite ficou a cargo da Banda Dozen’Brass 

(Escola de Música da Orquestra Filarmónica 12 de Abril de 

Travassô) e das bonitas vozes do Orfeão da Associação 

Cultural de Recardães e VocalArte. 

A CERCIAG torna público o seu agradecimento a todos os 

que permitiram fazer deste evento um verdadeiro sucesso.  

Grupo de Malabares da CERCIAG 

No dia 5 de Dezembro, o Grupo de Malabares da  

CERCIAG participou nas Comemorações do Dia Internaci-

onal da Pessoa com Defíciência, a convite do Agrupamen-

to de Escola de Oliveira do Bairro, na Escola EB 2,3 Acá-

cio de Azevedo. 

No dia 9 de Dezembro participou nas Comemorações do 

Dia Internacional da Pessoa com Defíciência, a convite da 

Câmara Municipal da Mealhada num sarau realizado no 

Cineteatro da Mealhada. Foram momentos de muitos sor-

risos e divertimento, onde os nossos clientes apresenta-

ram algumas habilidades nas artes circenses. 

No dia 15 de Dezembro o grupo de Malabares actuou na 

Festa de Natal da CERCIAG. 

Sensibilização - Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência 

A CERCIAG, a convite da GNR de Águeda levou a cabo 

uma acção de sensibilização aos automobilistas para o 

não estacionamento nos sítios destinados a pessoas com 

deficiência por pessoas não portadoras de deficiência. 

Esta acção enquadrou-se no Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência que se assinalou no dia 3 de Dezembro. 
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Violência Doméstica: Acção de Sensibili-

zação - Departamento de Formação e 

Emprego 

No passado dia 09 de Dezembro, decorreu, no Auditório 

do Centro de Formação e Emprego da CERCIAG, uma 

acção de sensibilização subordinada ao tema “Violência 

Doméstica”. Nesta iniciativa, dirigida aos Clientes, a CER-

CIAG contou com a colaboração da GNR de Águeda, que 

dinamizou a acção, onde foram abordados temas mais 

específicos, tais como, a violência no namoro, a violência 

física e psicológica no seio familiar e o bullying. O principal 

objectivo desta iniciativa foi o de dotar os Clientes apoia-

dos pela CERCIAG de informação relevante acerca destes 

fenómenos, promovendo a mudança e o reconhecimento 

de comportamentos abusivos e sensibilizando-os para a 

mudança de crenças face à legitimação social da violên-

cia.  

Encontro “Judo para Todos”  

Nos dias 10 e 11 de Dezembro os nossos judocas partici-

param no encontro “Judo para Todos” na Mealhada, orga-

nizado pela Federação Portuguesa de Judo, com a cola-

boração da Câmara Municipal da Mealhada. Nestes dias 

realizaram-se três treinos da modalidade, orientados pelo 

Mestre António José da Costa, abertos a toda a comunida-

de interessada em participar.  

Estiveram presentes nestes treinos os judocas Joana San-

tos, Campeã Mundial de Surdos 2016 e João Machado, 

Medalha de Bronze no Campeonato do Mundo de Surdos 

de 2016.  

Esta foi mais uma experiência muito boa para os nossos 

judocas e muito do seu agrado, uma vez que tiveram a 

oportunidade de fazer judo com vários tipos de população 

e das mais variadas idades.  

Circuito Adaptado na Escola Básica Fer-

nando Caldeira  

No dia 12 de Dezembro a CERCIAG dinamizou o Circuito 

Adaptado na Escola Básica Fernando Caldeira de Águeda. 

Esta acção foi realizada no âmbito da comemoração do 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a convite da 

escola referida e foi dirigida a uma turma do 5º ano.  

Todos os alunos dessa turma tiveram a oportunidade de 

realizar as actividades que constituem o Circuito Adapta-

do, experienciando algumas das dificuldades que pessoas 

com deficiência ou incapacidade sentem nas suas acções 

do dia-a-dia.   



Pág. 12 de 16 | Boletim Informativo da CERCIAG 

Plataforma do Voluntariado 

Decorreu no dia 7 de Dezembro no auditório da CERCIAG 

o lançamento da Plataforma do Voluntariado.  

Esta iniciativa, inserida na acção 30 do projecto  

CLDS 3G - ADRO, em parceria com o Banco Local de Vo-

luntariado, teve como objectivo o desenvolvimento de uma 

plataforma digital para potenciar e dinamizar o voluntaria-

do no Concelho de Águeda, facilitando o processo ineren-

te à gestão do mesmo.  

Na apresentação desta Plataforma, foi possível a inscrição 

in loco de voluntários e de entidades, de forma a divulgar a 

mais-valia da mesma como ferramenta para captar candi-

datos mais jovens. 

A acção reforçou ainda, as questões éticas e legais do 

voluntariado, exposto pelas Técnicas da Câmara Munici-

Campo de treino de Futsal 

No dia 14 de Dezembro quatro clientes da CERCIAG parti-

ciparam no 2º Campo de Treino de Futsal para portadores 

de Síndrome de Down, realizado em Anta-Espinho, com 

vista à formação da Selecção Nacional. A nossa selecção 

irá participar no 1º Campeonato do Mundo da modalidade, 

que se realizará em Viseu em Abril de 2017. Estiveram 

presentes 16 participantes de várias instituições da zona 

Norte do país. Os nossos clientes adoraram a experiência 

e tiveram uma prestação excelente. Muitos parabéns aos 

quatro craques. 

Visita de Estudo - Área de Carpintaria 

No dia 14 de Dezembro a área tecnológica de carpintaria 

realizou uma visita de estudo à empresa ‘Marques & Silva, 

Lda’ em Barrô. Pretendeu-se com esta visita proporcionar 

aos formandos da área de Carpintaria o funcionamento de 

uma empresa, processo de produção, as máquinas e li-

nhas de montagem. Os formandos foram unânimes na sua 

apreciação, gostaram muito desta actividade, de conhecer 

a empresa, de ver  os materias, as linhas de produção, as 

máquinas e a construção do mobiliário. 

pal, bem como o enquadramento desta área no apoio a 

instituições direccionadas para a População com Deficiên-

cia/Incapacidade, apresentado pelos Técnicos da  

CERCIAG.  

Cabazes de Natal CERCIAG 2016! 

A CERCIAG agradece publicamente às seguintes empre-

sas: ALITAL - Cadeiras de Escritório, S.A., A. M. Ferreira 

S.A., ATZ - Automatizadora - Transformação de Metais, 

SA, CLIMAR - Indústria de Iluminação, S.A., Dardo - Fábri-

ca de Ferragens, Lda, Dias & Vicentes, Durit Cast - Fundi-

ção de Aço e Ferro, Fernando Conceição Rodrigues Uni-

pessoal, Lda, Fisola - IP, Lda., Haworth Portugal - Mobiliá-

rio de Escritório, S.A., Hegisantos - Produtos de Higiene e 

Limpeza, Lda, HFA - Henrique, Fernando & Alves, S.A., 

INDELAGUE - Indústria Eléctrica de Águeda, S.A., 

Kiwicoop - Cooperativa Frutícola da Bairrada, LDA, Lino 

Coelho - Comércio Materiais de Construção, S.A., Litoprint 

- Artes Gráficas, Lda., MANUFACTURAS SANTOS S.A., 

M. Rodrigues, S.A., Marques e Silva, Lda, Marques, S.A., 
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Momento Numérico, SA, Mundiag - Comércio Geral, Im-

portação e Exportação, Lda, Pastelaria Flor do Vouga, 

Lda., Pingo Doce Águeda, Porcel - Indústria Portuguesa 

de Porcelanas, SA, Qual - Indústria Metálica, Quinta da 

Gandarinha, Lda, Restaurante Residencial O Trindade, 

Sanitana - Fábrica de Sanitários de Anadia, S.A., Sulfer - 

Sociedade Industrial de Ferragens, Lda., Tecnicarton Por-

tugal - Unipessoal, Lda., Tradumeio - Comércio de Produ-

tos Alimentares, Lda., Tupai - Fábrica de Acessórios In-

dustriais, S.A. e Utilzás, SA. 

A campanha de angariação de bens alimentares junto des-

tas entidades excedeu todas as expectativas! Graças à 

generosa contribuição de funcionários e entidades patro-

nais, no dia 15 de Dezembro, no decorrer da sua Festa de 

Natal, a CERCIAG conseguiu oferecer 76 Cabazes de Na-

tal (com um peso médio de 20kg!!!) às suas famílias mais 

necessitadas. Um sincero OBRIGADA e Votos de um Feliz 

Natal!  

Festa de Natal CERCIAG 

Dia 15 de Dezembro, decorreu na CERCIAG mais uma 

Festa de Natal, com a participação de todos os seus clien-

tes, familiares, colaboradores e amigos. 

Com um programa variado e divertido, os clientes de DAO 

participaram na festa com várias actuações: Fanfarra 

DAO, Malabares, Rancho Folclórico, Peça de Teatro e 

Bailado “Reflexus” e o DFE com diversas actuações de 

música, dança e um desfile de Natal, onde cada área de 

formação deu o seu contributo na criação de uma peça de 

vestuário alusiva aos materiais utilizados por cada uma. 

Houve também a participação do grupo de teatro amador 

Com.Tigo que nos apresentou a peça “O meu Super Na-

tal”. Com o dia de festa a terminar, ainda houve tempo pa-

ra as últimas surpresas: para espanto de todos, e ao som 

da Fanfarra Zabumbar, o Pai Natal apareceu num camião 

dos Bombeiros Voluntários de Águeda e trouxe a compa-

nhia de outro Pai Natal que apareceu num carro de Rali! 

Depois da abertura dos presentes, decorreu um lanche 

partilhado e foram distribuídos 76 cabazes de Natal, a cli-

entes do DFE e do DAO, que foi possível graças à genero-

sa contribuição de colaboradores e entidades patronais de 

empresas parceiras. 
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CLDS 3G - ADRO 

Implementação de sistema de segurança: 

Telecuidado - Acção 21 

No âmbito da implementação de sistema de segurança – 

telecuidado, acção 21 do projecto ADRO, e em concerta-

ção com o programa “Idoso em Segurança”, da GNR de 

Águeda, foram visitados 12 idosos na freguesia de Valon-

go do Vouga em situação de isolamento.  

No seguimento destas visitas pretende-se implementar 4 

relógios de telecuidado. Estes relógios permitem accionar 

um botão de emergência em caso de SOS, permitindo a 

pessoas mais idosas, familiares que vivem sozinhos ou 

pessoas com algum grau de incapacidade ou dependência 

física, pedir assistência por telefone.  

 

Mercearia Solidária - Acção 29 

Esta iniciativa, inserida na acção 29 do projecto ADRO, 

em parceria com a Conferência Vicentina Stª Eulália de 

Águeda, tem como objectivo dar continuidade ao trabalho 

já desenvolvido por este grupo.  

Esta parceria conta também com o apoio da União de fre-

guesias de Águeda e Borralha, na cedência do espaço 

físico.  

Agradecemos o empenhamento das duas entidades na 

concretização desta iniciativa, permitindo desenvolver um 

trabalho em rede em prol das famílias. 

Mais informações em www.clds-adro.pt. 

Serviços Móveis de Apoio a Idosos e a Pessoas 

com Incapacidade - Acção 28 

Num período em que o isolamento social tende a aumen-

tar face à redução de alguns dos apoios, nomeadamente 

ao nível do acesso ao transporte de pessoas em situação 

de vulnerabilidade social, torna-se urgente a criação de 

medidas alternativas.  

Neste âmbito, o projecto CLDS ADRO 3G tem para ofere-

cer, nas Freguesias de Águeda e Borralha, Macinhata do 

Vouga e Valongo do Vouga, um serviço de transporte e 

acompanhamento que permita fornecer um apoio flexível 

voltado para pessoas idosas e em situação de isolamento 

que por motivo de incapacidade ou inexistência de alterna-

tiva de transporte, ficam vedados aos serviços sociais bá-

sicos. 

Contacte-nos através do número 234 612 020, do email 

geral@clds-adro.pt ou visite www.clds-adro.pt, para 

mais informações.  
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Campanha Recolha de Brinquedos para 

a ACREDITAR 

No dia 21 de Dezembro, voltámos à ACREDITAR Coim-

bra, para dar continuidade a um projecto do Grupo de Au-

torrepresentantes da CERCIAG, onde é feita uma recolha 

de brinquedos e pensos coloridos novos junto dos nossos 

funcionários. 

A entrega foi um momento de verdadeira magia e emoção. 

Fomos recebidos, como já é habitual, de uma forma muito 

calorosa e de braços abertos. 

Obrigada a todos os que nos ajudam a “Acreditar” que po-

demos dar um bocadinho do nosso coração a quem mais 

precisa!  

Espectáculo “Um concerto para Pessoas 

diferentes”  

Partindo da certeza de que a diferença não é incapacida-

de e de que a música deve ser sentida por todos sem ex-

cepção, a Audioglobo Academia organizou o espectáculo 

“Um concerto para Pessoas diferentes” no CAE de Sever 

do Vouga no dia 21 de Dezembro pelas 20h30. 

Numa mistura de sons, vibrações, cheiros e cores, os alu-

nos de música da academia, juntamente com o apoio téc-

nico da Audioglobo, procuraram transmitir a música de 

uma forma que agradasse a todos os presentes, apesar 

das nossas diferenças. 

A CERCIAG agradece à AudioGlobo Academia o convite 

para esta extraordinária iniciativa e damos os parabéns a 

todos os que nela participaram. Até à próxima! 

Almoço convívio do Departamento Resi-

dências 

O Departamento de Residências, no dia 17 de Dezembro 

de 2016, realizou mais um convívio entre Clientes e Famí-

lias/significativos e Amigos, Ajudantes de Acção Directa, 

Equipa Técnica, elementos da Gestão e Direcção da CER-

CIAG. 

Esta iniciativa permitiu, mais uma vez, uma maior aproxi-

mação às famílias e amigos, bem como a oportunidade de 

trocar informações, opiniões e experiências, ao mesmo 

tempo que antecipámos a celebração da quadra natalícia.  

Este encontro envolveu a participação não só da Residên-

cia, como também do CAO através da área de prestação 

de serviços, do DFE através da área de restauração e da 

disponibilidade das cozinheiras da CERCIAG. 

Contámos no total com a presença de 48 pessoas num 

almoço que transformou este dia, num encontro recheado 

de boa disposição e harmonia. 
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“Sementes” da Caminhada do Advento 

Como resultado da Caminhada de Advento, desafio lança-

do aos paroquianos de Águeda a serem “semeadores de 

bens”, a Paróquia de Águeda, na pessoa do Pe. Jorge 

Fragoso, veio à CERCIAG a 22 de Dezembro de 2016, 

partilhar algumas das sementes (bens alimentares), a se-

rem distribuídos pelas pessoas que apoia. 

Este gesto simples, mas de uma grandeza enorme, mos-

trou-nos uma Paróquia empenhada numa aproximação às 

pessoas, onde todos têm lugar, transmissora de esperan-

ça em tempos tão conturbados.  

Apoio Domiciliário distribuiu Cabazes e 

lembranças aos seus clientes 

Em Dezembro foram várias as manifestações, que na ins-

tituição, nos fizeram lembrar o Natal. Nunca esquecendo 

quem não pode vir até nós, para celebrar esta quadra fes-

tiva, a CERCIAG, a fechar mais um ano de trabalho, distri-

buiu a 23 de Dezembro, cabazes de Natal e lembranças, 

aos seus clientes do Serviço de Apoio Domiciliário. 

Este foi apenas um pequeno gesto de agradecimento pela 

escolha dos nossos serviços e pelo carinho muitas vezes 

demonstrado às equipas, traduzido pela mensagem que 

deixámos aos nossos clientes: 

“Cada um tem a idade do seu coração, da sua experiên-

cia, da sua fé.” 

Dia do Formando 

No dia 30 de Dezembro de 2016, o Departamento de For-

mação e Emprego da CERCIAG comemorou mais um “Dia 

do Formando”, dedicado aos finalistas que terminaram 

durante o ano de 2016 os seus cursos de formação profis-

sional. Durante a manhã, os formandos puderam experi-

mentar outros cursos de formação, participando numa acti-

vidade de troca de áreas de formação. A partir das 14h, 

formandos e colaboradores concentraram-se, no Auditório 

do Centro de Formação e Emprego, para a Cerimónia de 

Final de Ano, onde se procedeu à entrega dos Diplomas 

de Curso a todos os finalistas e dos Diplomas de Mérito 

para o Melhor Formando do 1º, 2º e 3º Ano e Prática em 

Contexto de Trabalho.  

Melhor Formando 1º Ano: José Lopes Matos; Melhor For-

mando 2º Ano: Edgar dos Santos Lopes; Melhor Forman-

do 3º Ano: Joel Filipe Tavares Sequeira; Melhor Formando 

Prática Contexto Trabalho: Mariana de Jesus Saraiva Con-

ceição. 

Contactos 

Raso de Paredes 

3750-316 Águeda 

Tel: +351 234612020 

Fax: +351 234612022 

E-mail: cerciag@cerciag.pt 

Website: www.cerciag.pt 


