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EDITORIAL
Este Editorial só poderia ser sobre ….CAMPEÕES!!
Os quarenta atletas que integraram a Missão Portuguesa que participou no Europeu para Atletas com Trissomia
21 arrecadaram 63 medalhas nas competições que decorreram em Itália. Dessas, três – uma de ouro e duas de
prata - vieram para Águeda.
Paulo Lino da CERCIAG, actual Campeão do Mundo de Judo - 66kg, sagrou-se Campeão Europeu na mesma
modalidade e André Vieira, igualmente da CERCIAG, actual Campeão do Mundo de Judo - 81kg, conseguiu o
título de vice-campeão Europeu de Judo - 90kg.
A Equipa Portuguesa de Futsal, que integra o nosso atleta Paulo Lino, Campeã Europeia em título, não
conseguiu igualar o feito de 2018, trazendo para casa um honroso título de Vice-Campeã da Europa de Futsal.
E foi isto!!
Imenso, entendemos nós!! Nós, aqui, temos a mania de dar tudo por uma vitória deles. Porque quando eles
ganham, ganhamos todos. Sem sair daqui cada um de nós esteve em Ferrara, cantou o Hino Nacional, carregou
a Bandeira de Portugal, a de Águeda e a da CERCIAG. E todos trouxemos uma medalha ao peito. Nós, aqui,
“colamo-nos” sempre às vitórias deles. Porque eles são os nossos heróis, que nos dão causa e nos justificam.
E quando faltam as palavras? Ás vezes a vida obriga a saber ler o silêncio. E há silêncios embaraçados,
apaixonados, emocionados; que nos inquietam, que nos confrontam nas nossas certezas e nas nossas
comodidades. Temos para nós que não é o que fazemos que é importante. O que é importante é o impacto que
existiria se não fizéssemos o que fazemos. E cremos que a ética – a da esperança - é um discurso de práticas. É
o que somos e é o que fazemos. E o que decidimos no quadro da nossa relação com os outros. Porque cada
pessoa é mais do que um nome e é sempre muito mais do que aquilo que parece.
É a diversidade que alimenta a vontade de relação. Os outros querem o mesmo espaço que nós queremos – o
mesmo espaço de diálogo, de afirmação, de conquista, de reconhecimento e de liberdade. Mas nós, aqui, não
temos a pretensão de saber tudo. Porque só sabe tudo quem sabe poucachinho.
Voltemos, pois, aos ganhadores: o Hélder, o tipo saudavelmente inquieto, que tanto nos honra ter na equipa. O
Hélder é o Treinador de Campeões e, por isso, também ele o é.
O Paulo e o André são dois dos nossos muitos Campeões. Venceram na Europa, como já venceram no Mundo,
como vencem, diariamente, nas lutas que travam na vida. E todos os dias nos ensinam, a par dos demais, que se
é bom ganhar sempre, mais importante é ter a capacidade de correr o risco de perder.
Muito obrigada aos três. Que Honra, a nossa!
CERCIAG, a Campeã por osmose.
Luísa Carvalho
directora executiva

Atletas da CERCIAG sagram-se Campeões Europeus em Itália
O atleta Paulo Lino sagrou-se Campeão Europeu de Judo, na
categoria -66 Kg, e o atleta André Vieira arrecadou o título de ViceCampeão Europeu de Judo, na categoria de -90Kg, no âmbito dos Euro
TriGames que se realizaram em Ferrara – Itália, entre os dias 4 e 11 de
Outubro.
Os atletas da CERCIAG, bem como o treinador Helder Fonseca,
estiveram integrados na Missão Portuguesa da Federação Portuguesa de
Desporto para a Deficiência / ANDDI, representando Portugal nas
modalidades de Judo e Futsal.
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Relativamente ao Futsal, a Selecção
Portuguesa, Campeã Europeia em
Título e da qual fazem parte o atleta
Paulo Lino e o Treinador Helder
Fonseca, não conseguiu igualar o feito
de 2018, trazendo para casa um
honroso título de Vice-Campeões da
Europa de Futsal.

Os Euro TriGames, uma competição
destinada a atletas com síndrome de
Down, constituem-se como o principal
evento
desportivo
mundial
da
categoria, tendo a tutela da SUDS (Sports Union for Down Syndrome).
A CERCIAG desenvolve, desde 2014, com o apoio da Câmara Municipal
de Águeda, um projecto de promoção do Desporto de Competição, tendo
alcançado nos últimos anos mais de 100 títulos desportivos, nacionais e
internacionais, entre os quais o título de Campeão do Mundo de Judo 81kg para o atleta André Vieira e o título de Campeão do Mundo de Judo
-66kg para o atleta Paulo Lino.
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Conselho de Administração da CERCIAG reúne com Conselho
Fiscal
O Conselho de Administração da CERCIAG reuniu com o Conselho
Fiscal, com a presença do Revisor Oficial de Contas, para apreciação do
Relatório Intermédio de Actividades e Contas da organização reportado a
30 de Junho de 2021.
A elaboração, e a subsequente apresentação ao Conselho Fiscal, de um
relatório intermédio sobre a actividade e sobre as contas, não sendo uma
obrigação legal ou sequer estatutária, representa uma ferramenta de
gestão muito importante sobre o desempenho organizacional. Baseia-se
nas diversas avaliações internas intermédias que têm em linha de conta,
para lá das taxas de execução físicas e financeiras, elementos como os
contextos das políticas nacionais, as prioridades definidas e outras
análises estratégicas relevantes, e tem como principal objectivo a revisão,
caso se justifique, de alguns dos pressupostos de acção, que pode
conduzir ao reajustamento das prioridades e à reafectação dos recursos,
sempre sem desvirtuar aquilo que foi definido e aprovado em sede de
Plano de Actividades e Orçamento aprovado em Assembleia Geral,
procurando diminuir a margem de erro e potenciando o seu cumprimento.
A informação disponibilizada no presente Relatório Intermédio de Gestão
provém do sistema de monitorização e avaliação interno, reflectindo os
resultados obtidos pelos indicadores considerados no Plano de
Actividades aprovado para o ano de 2021, à qual acresce uma análise
descritiva do desenvolvimento das acções ao longo do primeiro semestre.

Acreditação do Centro de Recursos para a Inclusão
A CERCIAG recebeu da Direção Geral de Educação a decisão de
Acreditação do seu Centro de Recursos para a Inclusão (CRI). A acreditação foi concedida por um ano, podendo ser renovada por mais um ano,
sendo por isso válida até 2023.
O CRI é uma estrutura que apoia a Equipa Multidisciplinar de Apoio à
Educação Inclusiva de cada Agrupamento de Escolas ou Escola não
agrupada na inclusão dos alunos com necessidade de mobilização de
medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, através da
facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à
participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo de
potencial de cada aluno em parceria com as estruturas da comunidade,
actuando numa lógica de trabalho de parceria pedagógica e de
desenvolvimento com as escolas, prestando serviços especializados
como facilitadores da implementação de políticas e de práticas de
educação inclusiva.
O CRI da CERCIAG abrange 9 Agrupamentos de Escolas de 5
Concelhos, intervindo nas áreas de Terapia da Fala, Terapia
Ocupacional, Psicologia, Fisioterapia e Acompanhamento aos Planos
Individuais de Transição (PIT), acompanhando mais de 210 alunos.
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Webinar “Respostas Sociais: Intervenção em Vítimas de Violência”
A CERCIAG dinamizou a apresentação “Acolhimento em Casa de Abrigo
para vítimas com Deficiência e Incapacidade”, integrada no Webinar
subordinado ao tema “Respostas Sociais: Intervenção em Vítimas de
Violência”.
Este foi o terceiro Webinar inserido num ciclo de sessões online,
promovido pela Associação Portuguesa de Neuromusculares (APN), que
tinha como objetivo a sensibilização da comunidade em geral para as
boas práticas de não discriminação, prevenção e intervenção em
fenómenos de violência contra as pessoas com deficiência e
incapacidade.
Esta intervenção permitiu partilhar com mais de uma centena de pessoas
a existência, funcionamento e principais constrangimentos da Casa de
Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica com deficiência da
CERCIAG. Esta estrutura, inaugurada em 2018, veio dar resposta à
necessidade de especialização da intervenção para outros tipos de
violência e junto de grupos vulneráveis, estabelecida no Plano de ação
para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à
violência doméstica (PAVMVD) da Estratégia Nacional para a Igualdade e
a Não Discriminação - Portugal + Igual (ENIND).

CERCIAG EM MOVIMENTO 19
A CERCIAG, em colaboração com a
Câmara
Municipal
de
Águeda,
dinamizou entre os dias 13 e 22 de
Setembro, a 19.ª edição do evento
CERCIAG EM MOVIMENTO, no
âmbito da Semana Europeia da
Mobilidade, que este ano tem como
lema “Mova-se de forma sustentável.
Seja saudável”.
Devido a todos os constrangimentos
decorrentes da pandemia, este ano o
evento foi realizado num formato completamente diferente do habitual. De
forma a garantir a segurança de todos, o mesmo decorreu durante 7 dias,
com diversas actividades especificamente direccionadas a cada tipologia
de participantes que nos tem acompanhado ao longo dos anos.
Entre 13 e 17 de Setembro a CERCIAG esteve presente em diversas
Instituições do Concelho, a dinamizar a iniciativa "Mini-CERCIAG EM
MOVIMENTO – Brincar Saudável e Sustentável", que envolveu mais de
230 Crianças.
Nos dias 21 e 22 de Setembro, no Estádio Municipal de Águeda, a
CERCIAG promoveu a dinamização de cerca de 40 actividades
desportivas, artísticas, de aventura e de sensibilização ambiental, desta
vez dirigidas especificamente aos Clientes da organização. Destacam-se
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alguns testemunhos destes participantes: “a organização foi excelente e
merece as minhas maiores felicitações. Creio que se encarregaram de
que todos estivessem envolvidos… independentemente dos gostos e
deficiências”. Outro cliente refere “sendo um dia tão normal como os
outros, foi um dia diferente… estava tudo pensado ao pormenor e onde
todos fizeram o seu papel…tinha tudo para que eu me divertisse”.
A demonstração de cães por parte da Secção Cinotécnica do
Destacamento de Intervenção da GNR de Aveiro foi uma das actividades
mais elogiadas por parte dos nossos Clientes: “Gostei da apresentação
dos cães, dos ensinamentos que os tratadores lhes dão e da forma como
os cães entendem as ordens do seu tratador”.
Estes dois dias de evento contaram, ainda, com o apoio de cerca de 35
Parceiros, que deram um contributo fundamental para o sucesso desta
iniciativa.
As medidas de protecção e segurança recomendadas pela DGS foram
previstas em Plano de Contingência e Prevenção, especificamente
elaborado para o efeito.
A CERCIAG expressa publicamente o seu agradecimento a todos os
dinamizadores, parceiros, patrocinadores, participantes e comunidade em
geral, que permitiram a realização e o sucesso de mais uma edição deste
evento.

Dia do Desporto Inclusivo
A CERCIAG e o Clube de Judo IPPON realizaram no dia 27 de Setembro
um treino de Judo no âmbito da iniciativa "HORA #BEACTIVE",
enquadrada nas actividades da Semana Europeia do Desporto, que
decorre de 23 a 30 de Setembro de 2021.
A Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa da Comissão Europeia
que visa promover o desporto e a actividade física em toda a Europa,
tendo como lema #BEACTIVE, incentivando cada individuo a manter-se
activo, não apenas na referida semana, mas também adoptando hábitos
que se mantenham durante todo o ano.
A "HORA #BEACTIVE" consistia na realização de uma actividade de
índole desportiva, no dia em que se assinalava o Desporto Inclusivo. Este
foi um momento de celebração do Desporto Inclusivo, no qual todas as
instituições associadas da FENACERCI e em parceria com o IPDJ,
promoveram actividades desportivas por todo o país.

Projecto VIVAS
Decorreu, no dia 08 de Outubro, a segunda sessão de trabalho do
Projecto VIVAS. Este Projecto da Câmara Municipal de Águeda com o
Realizador Rúben Riós, da Produtora Claqueta Coqueta, e com a
CERCIAG, resultará numa produção audiovisual, integrando uma
componente cultural e social, na qual participarão activamente mulheres
com deficiência da CERCIAG.
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Departamento de Formação
Curso de Serralharia visita NARRATIVAABSTRACTA, LDA.
No dia 02 de Julho de 2021, o curso 6-Serralharia, financiado pelo
programa Operacional POISE-03-4229-FSE-000238, do Departamento de
Formação da CERCIAG, realizou uma visita de estudo à empresa
NARRATIVAABSTRACTA, LDA.

Esta actividade permitiu consolidar os conteúdos relativos às unidades
programáticas relacionadas com trabalhos em oficina, a organização das
diversas secções, preparação de trabalho, identificar, relacionar e aplicar
os instrumentos de medição mais adequados para a realização de
trabalhos e respeitando a segurança e a higiene saúde no trabalho.
Os formandos obtiveram, assim, maior conhecimento da estrutura de uma
empresa de Serralharia.
O curso 6-Serralharia, agradece a disponibilidade, acolhimento e simpatia
por parte da NARRATIVAABSTRACTA, LDA.
Cursos de formação profissional visitam Biblioteca Municipal
Manuel Alegre
No dia 29 de Julho de 2021, os cursos de formação profissional 10 –
Assistente Administrativo/a, 11- Práticas Administrativas e 18- Práticas
Administrativas do Departamento de Formação da CERCIAG, financiados
pelo Programa Operacional POISE-03-4229-FSE-000238, visitaram a
Biblioteca Municipal Manuel Alegre em Águeda.
Os formandos conheceram o espaço físico em que se guardam livros
dispostos ordenadamente para estudo e consulta e aprenderam ou
relembraram as regras de funcionamento do arquivo de acordo com as
técnicas de tratamento de informação documental, bem como o conceito,
funções e características de um arquivo, regulamentos de conservação
arquivística e os diferentes sistemas de classificação de arquivos.
Além disso, os formandos puderam visitar a exposição temporária da
ilustradora Mafalda Milhões que se revelou uma óptima surpresa nesta
visita pela riqueza das suas ilustrações bem como pela dinâmica
proporcionada aos formandos na interacção com os seus objectos
pessoais, livros por ela ilustrados e pequenos pedaços da sua biografia.
Esta visita foi uma experiência muito positiva e enriquecedora para todos,
pelo que agradecemos toda a atenção e disponibilidade com que fomos
recebidos!
Cursos de Jardinagem visitam Parque Botânico de Vale Domingos

No dia 30 de Julho de 2021, os cursos 8-Operador/a de Jardinagem e
9-Jardinagem, financiados pelo programa Operacional POISE-03-4229FSE-000238, do Departamento de Formação da CERCIAG, realizaram
uma visita de estudo ao Parque Botânico de Vale Domingos, em Águeda.
Esta atividade permitiu consolidar os conteúdos relativos a várias
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unidades programáticas, tais como, as espécies ornamentais utilizadas
num jardim, as características e exigências edafo-climáticas destas
plantas, os diferentes estilos de jardins e alguns dos sistemas de rega e
drenagem existentes.
Os/as formandos/as observaram a estrutura de um parque, identificaram
as várias espécies que evidenciam características morfológicas únicas,
ficaram a conhecer a forma de agrupar as espécies, com o intuito de
auxiliar a simular as condições naturais da espécie-chave e reconheceram os cuidados a ter com as árvores e plantas, desde a adubação à proteção.
Foi uma visita muito enriquecedora para todos/as os/as formandos/as,
que agradecem a disponibilidade, acolhimento e simpatia por parte do
Parque Botânico de Vale Domingos.
Visita de estudo à empresa MOVIROMA
No passado dia 10 de Setembro de 2021, os Cursos 1 – Operador/a de
Acabamentos de Madeira e Mobiliário e o Curso 2 – Carpintaria C,
financiados pelo Programa Operacional POISE-03-4229-FSE-000238, do
Departamento de Formação da CERCIAG, realizaram uma visita de
estudo à empresa MOVIROMA, Industria de Mobiliário, Lda. A empresa
Moviroma dedica-se à produção de mobiliário de banho.
Esta visita foi realizada com o objectivo de diversificar as metodologias de
aprendizagem e motivar os formandos, recorrendo à observação em
contexto real dos conteúdos formativos do seu referencial. Este tipo de
actividades é também uma excelente oportunidade de contactar com a
realidade laboral de uma empresa da área da carpintaria.
Os formandos reconheceram a calorosa forma como foram recebidos,
assim como a disponibilidade demonstrada na explicação dos vários
procedimentos associados à produção de mobiliário. A visita tornou-se
uma experiência muito positiva e enriquecedora.
Um bem-haja a toda a empresa MOVIROMA!
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