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EDITORIAL 

O que nos reúne aqui hoje e mais uma vez, é este propósito de levar à nossa comunidade – a mais restrita que é 

a dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, das nossas famílias, dos nossos associados, dos nossos órgãos 

sociais e aquela outra, mais vasta, que é a da comunidade em que nos inserimos e que nos acolhe - notícia do 

que vamos fazendo de mais significativo e que possa ir além da actividade mais quotidiana. 

Estamos a iniciar o segundo trimestre de 2022. Um ano, pensávamos nós, em que finalmente nos veríamos  

libertos da pandemia que nos assolou durante os dois últimos anos e poderíamos respirar, enfim, livres e em paz. 

Vivemos, porém, tempos estranhos em que não estamos ainda, nem completamente livres e, talvez nunca como 

agora, a paz nos parece pouca e nos parece frágil. Vamos, ainda assim, fazendo a nossa parte, que é como quem 

diz, procurando acreditar que dias melhores virão e que a solidariedade começa aqui, ao nosso lado, exactamente 

onde faz mais falta. Porque, acreditamos nós, os grandes edifícios começam sempre, têm de começar, pelos  

alicerces. 

Darão aqui conta que encerramos actividades e contas relativas ao exercício de 2021. Do relatório que delas  

fizemos encontrarão informação detalhada nos locais de publicitação habitual, que vos convidamos a consultar 

(www.cerciag.pt).  

No discurso social e politico fala-se muito de inclusão, de autonomia e de vida independente. Fomos lá e  

procuramos fazer. Demos-lhes rosto e demos-lhes nomes. Em 2021, a CERCIAG, em integrações socio  

profissionais, integrou 348 pessoas. As comunidades inclusivas são o fundamento de uma sociedade reforçada 

pela diversidade e inclusão; e pelo respeito e justiça para todos, independentemente das suas capacidades  

individuais. Que gratos estamos, pois, à nossa comunidade! 

Mas encontrarão outros indicadores relevantes. Foram realizadas 301 acções de responsabilidade social, 371  

acções de sensibilização para a deficiência e estabelecidas 169 novas parcerias, o que totaliza um universo de 

372 parcerias activas - respostas integradas e abordagens conjuntas.  Em termos sociais, será sempre necessária 

uma relação de soma, de agregação – um ganhar com o outro – como ocorreu na evolução da humanidade. A 

avaliação de satisfação, essa situou-se entre os 93% e os 95%. 

No discurso social e político fala-se muito de Desporto para Todos. Fomos lá e procuramos fazer. Demos-lhes  

rosto e demos-lhes nomes. Cá, como lá. Na Taça de Portugal Judo ANDDI, no Campeonato Nacional de Judo 

Adaptado, ou no Mundial de Futsal Down em Lima, no Peru.  

No discurso social e político fala-se muito de violência e de violência doméstica.  Fomos lá e procuramos fazer. 

Demos-lhes rosto e demos-lhes nomes. Fazemo-lo todos os dias, fazemo-lo com o Projecto Vivas, em parceria 

com a Câmara Municipal de Águeda e com o Realizador Rubén Riós e fizemo-lo no fim de semana de trabalho 

entre as participantes da CERCIAG e da ESMAR, na Ribeira Sacra, na Galiza.  

No discurso social e político fala-se muito das questões de género e da necessidade de conciliar a vida pessoal, 

familiar e profissional e a CERCIAG integrou o Projeto Fórum da Economia Social para a Igualdade que tem por 

objetivo promover a capacitação das Organizações da Economia Social para a integração de medidas promotoras 

da igualdade entre mulheres e homens e da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional nas suas  

práticas organizacionais, implementando soluções inovadoras que visem uma melhor gestão e sustentabilidade 

das mesmas. 

Intervenções todas elas centradas nos direitos das pessoas, nas suas dimensões humana e cidadã, que lhes  

conferem o direito de participação activa nas decisões que lhes dizem respeito, num quadro de oportunidades que 

se pretende que uma sociedade inclusiva disponibilize para todos. 

Estas são algumas das notícias que vos trazemos neste inicio de ano. É importante para nós que saibam o que 

vamos fazendo no sentido de garantir igualdade de oportunidades a todos quantos escolhem os nossos serviços. 

Nada é tão promissor como o tomarmos consciência de que este nosso património humano é feito de tanta gente 

e de gente tão diversa. Gente que pese poder parecer, aos mais distraídos, estar longe do círculo habitual, estará 

sempre dentro deste comum sentimento de pertença a uma mesma comunidade, condição imprescindível ao  

futuro dos que persistem, com desassossego intelectual, numa certa vontade de refazer o mundo. 

Luísa Carvalho 

Directora Executiva 
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Conselho de Administração reúne com Conselho Fiscal  

No dia 16 de Março o Conselho de Administração 

da CERCIAG reuniu com o Conselho Fiscal para 

apresentação e discussão do Relatório de  

Actividades e  Contas do Exercício de 2021 e 

emissão do Parecer deste órgão fiscalizador, no 

âmbito da respectiva competência legal e  

estatutária. 

O documento – Relatório de Actividades e Contas 

de 2021 -  serviu de suporte à Assembleia Geral da 

CERCIAG convocada para o dia 30 de Março. 

Na reunião, o Conselho de Administração esteve 

assessorado pelo Revisor Oficial de Contas, pela Directora Financeira e 

pelo Responsável da Qualidade. 

Assembleia Geral Ordinária 

A CERCIAG, reunida em Assembleia Geral no dia 

30 de Março, aprovou por unanimidade o Relatório 

de Actividades e Contas do Conselho de  

Administração relativo ao Exercício de 2021. 

Diz o Conselho de Administração, a finalizar a Nota 

Introdutória do referido relatório, que apesar da 

situação pandémica ter tido um impacto ineludível 

em toda a organização, aumentando o volume de 

trabalho, a complexidade e morosidade dos  

processos e sobrecarregando as equipas, pode 

confirmar-se que foram assumidas todas as  

responsabilidades e compromissos à custa do  

empenhamento e esforço dos trabalhadores e dos seus coordenadores e 

dirigentes que, muitas vezes, ultrapassaram o limite do exigível. Estamos 

profundamente gratos. É agora tempo de olharmos o futuro com  

esperança, escolher ser os protagonistas da nossa história e continuar a 

acrescentar valor e solidariedade numa identidade colectiva e coesa.  

Foi ainda aprovado, igualmente por unanimidade, o Voto de Louvor  

proposto pelo Conselho Fiscal ao Conselho de Administração e aos  

colaboradores da CERCIAG, como forma de reconhecimento, confiança e 

incentivo pela acção profícua, realçando-se o trabalho positivo realizado 

ao longo do exercício.   

Documento disponível em www.cerciag.pt. 
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Projecto “Vivas” 

A 18 de Março foram retomados os trabalhos presenciais do Projecto 

“Vivas”. Nesta sessão foi possível à equipa ver a apresentação do teaser 

do documentário que se encontra a ser produzido e foi comunicado às 

clientes, pelo Ruben Riós, a próxima actividade do projecto: a viagem à 

Ribeira Sacra, para conhecer o grupo de mulheres da Associação  

ESMAR e para realizar gravações conjuntas. 

No fim de semana de 8 a 10 de Abril, decorreram então os trabalhos no 

âmbito do Projecto “VIVAS” na Ribeira Sacra – Galiza, onde foram  

rodadas cenas nos concelhos de Teixeira, Parada de Sil e Nogueira de  

Ramuin. 

As mulheres das duas organizações (CERCIAG e ESMAR) envolvidas 

neste projecto da Câmara Municipal de Águeda, da autoria do cineasta e 

realizador espanhol Rúben Riós, com a produção da Claqueta Coqueta, 

encontraram-se pela primeira vez, realizando gravações conjuntas em 

locais idílicos desta região espanhola. 

A recepção da CERCIAG decorreu na 6ª feira no Auditório do Concelho 

de Parada de Sil, onde todas assistiram ao teaser do documentário que 

se encontra a ser produzido e que traduz o trabalho que foi feito  

individualmente com ambas as organizações, nos últimos meses. 

Ainda neste dia, foi realizada visita à Casa Museo de Chocolate de  

Teimende e à Ecos da Pedra - Fábrica De Licor Café Artesanal na  

mesma localidade. Recorda-se que o Projecto “VIVAS” para além da 

componente social, tem ainda uma componente turística, com o objectivo 

de potenciar a riqueza natural, patrimonial e cultural das Rías Baixas,  

Ribeira Sacra, Águeda e Porto. 

Sábado, as gravações iniciaram no Miradouro Balcones de Madrid,  

aproveitando o neblina que se instala de manhã no vale, criando uma  

paisagem única. Seguimos para uma viagem de Catamaran no  

Embarcadoiro Santo Estevo, permitindo ver a riqueza do vale do Sil, com 

as explicações do guia que nos acompanhava. 

Após o almoço, as gravações prosseguiram no Miradouro de A Lampa. 

Este dia foi acompanhado por um grupo de alunos e professores da  

Associação cultural e pedagógica galego-portuguesa Ponte… Nas  

Ondas!, que não só foram informados e sensibilizados sobre a temática 

de violência, como tiveram oportunidade de participar nas entrevistas e 

gravações das mulheres, esclarecendo dúvidas e aliando-se a esta  

problemática social. 

O último dia desta viagem iniciou no imponente Mosteiro de Santo 

Estêvão de Ribas de Sil, ao qual se seguiu o Mirante da Galeana. A  

manhã terminou com a visita à Adega Vella, que terá um importante papel 

neste projecto e que oportunamente partilharemos. 

Foram dias muito intensos e muito ricos, em conhecimento de novos  

locais, na concretização de novas experiências, no estabelecimento de 

novas interacções pessoais e sociais, para além de todo o trabalho  

subjacente ao projecto, criando oportunidades diversificadas de efectivo 

empoderamento e autodeterminação das clientes envolvidas. 
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Em todos os locais fomos sempre muito bem recebidas e a equipa da 

Claqueta Coqueta foi incansável em garantir o normal decurso dos  

trabalhos e a segurança de todas as clientes. 

Viveu-se um verdadeiro espírito de solidariedade e de igualdade, pelo 

que agradecemos a todos/as, deixando um particular apreço pelo mentor 

do projecto, Rúben Riós. 

Portugal conquista o 4º lugar no Campeonato do Mundo 

A Selecção Nacional de Futsal para Síndrome de Down (FutDown)  

concluiu a sua participação no 3º Campeonato do Mundo FIFDS, que  

decorreu em Lima (Perú), entre os dias 1 e 10 de Abril, com a conquista 

do 4º lugar. 

A caminhada de Portugal não começou da melhor maneira, derrota 2-3 

com a Argentina (2º lugar no Campeonato do Mundo), tendo de seguida 

conseguido duas vitórias, com o México (5-3) e Perú (3-0). Estes  

resultados deram o 2º lugar do grupo A para a nossa Selecção.  

Seguiu-se a meia final com o Brasil (actual Bicampeão do Mundo), que 

mostrou mais uma vez a sua superioridade (0-10). No derradeiro jogo, 

que decidiu o 3º e 4º lugares, Portugal tentou a conquista da medalha de 

bronze mas foi travado pela Turquia (5-1).  

A CERCIAG parabeniza todos os envolvidos nesta participação lusa, com 

especial destaque para os nossos directos representantes, Paulo Lino e 

Hélder Fonseca.  
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Fórum da Economia Social para a Igualdade 

Realizou-se em Fevereiro a Acção de Capacitação em Igualdade entre  

Mulheres e Homens, desenvolvida no âmbito do projecto "Fórum da  

Economia Social para a Igualdade" promovido pela Questão de Igualdade 

– Associação para a Inovação Social, em parceria com a FENACERCI e a 

CONFECOOP.  

A CERCIAG integra este projecto que decorre desde Setembro de 2020. 

Após as fases de informação/ reflexão e de diagnóstico organizacional, 

entrámos na fase de capacitação de dirigentes e profissionais, que  

abrangeu 10 colaboradores/as da CERCIAG e teve a duração de 12  

horas.  

Este projecto permitirá não só a integração do Fórum, como objectivo  

último, mas também a criação do Plano de Igualdade e Conciliação,  

instrumento fundamental à demonstração da responsabilidade social e 

compromisso das entidades empregadoras em acompanharem as  

preocupações das políticas nacionais e europeias. Nestas, assiste-se à  

definição de medidas ajustadas ao quadro social e económico promotor 

de condições de inserção profissional e de desenvolvimento de carreiras 

em igualdade de circunstâncias para homens e mulheres. 

Culturalmente, as entidades do 3º sector empregam maioritariamente  

mulheres, o que origina a necessidade de estabelecer medidas de  

conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Muitas  

organizações (e a CERCIAG não é excepção), acabam por ter já  

mecanismos estabelecidos, não só intrinsecamente, nos seus valores, e 

pelas características do seu corpo de funcionários, como também por  

processos adquiridos no âmbito de certificações da qualidade.  

Todas as fases do projecto até ao momento, permitiram dar conta destes 

mecanismos e práticas já instaladas, fundamentais para as fases que 

agora se seguem.  

Conversas Temáticas: Escrever antes de escrever 

No dia 02 de Março realizou-se o segundo encontro do Ciclo de  

Conversas Temáticas do Projecto Grão a Grão, iniciativa promovida pela 

CERCIAG em parceria com a Câmara Municipal de Águeda.  

Esta conversa temática, intitulada “Escrever antes de escrever”,  

realizou-se via online e contou com a participação de cerca de 40  

pessoas de vários pontos do País, entre os quais professores,  

educadores, técnicos e pais/cuidadores.  

A acção, que foi dinamizada pelo Terapeuta Ocupacional Tiago Rocha, 

teve como foco a abordagem sobre os principais pré-requisitos  

necessários para o desenvolvimento da escrita, explicando o papel da 

Terapia Ocupacional na sua promoção.  

O Projecto Grão a Grão prevê ainda, nos próximos meses, continuar a 

desenvolver outras Conversas Temáticas, tendo sempre como foco a  

sensibilização e disponibilização de informação sobre o Desenvolvimento 

e Aprendizagens das crianças à comunidade educativa e pais/cuidadores. 
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Departamento de Formação 

Acção de Formação “Procura Activa de Emprego” 

A CERCIAG vai realizar, a partir de Junho de 2022, uma acção de  

formação profissional contínua subordinada ao tema “Procura Activa de 

Emprego”, destinada a activos/as desempregados/as com deficiência ou 

incapacidade. 

A acção de 50 horas decorrerá em período laboral e tem como principal 

objectivo a inserção ou reinserção profissional dos/as seus/suas  

destinatários/as. A formação adoptará uma metodologia atractiva, onde 

os/as formandos/as irão identificar e aplicar as principais estratégias  

conducentes a uma colocação profissional. A inscrição poderá ser feita 

através do preenchimento da Ficha de Inscrição, que se encontra  

disponível em www.cerciag.pt, ou na recepção do Centro de Formação e 

Emprego da CERCIAG. 

Cursos de Formação Profissional Inicial 

A partir de Setembro de 2022, a CERCIAG irá  

disponibilizar novos cursos de formação  

profissional inicial para activos/as desempregados/

as com deficiência ou incapacidade. A inscrição 

poderá ser feita através do preenchimento da  

Ficha de Inscrição, que se encontra disponível em 

www.cerciag.pt, ou na recepção do Centro de  

Formação e Emprego da CERCIAG. 

- Cerâmica (Percurso C) 

- Operador/a de Acabamentos de Madeira e  

Mobiliário (Percurso B) 

- Serralheiro/a Civil (Percurso B) 

- Operador/a de Jardinagem (Percurso B) 

- Assistente Administrativo/a (Percurso B) 

- Empregado/a de Andares (Percurso B) 

- Cozinheiro/a (Percurso B) 

Requisitos de admissibilidade: 

- idade igual ou superior a 18 anos; 

- deficiência ou incapacidade num ou vários domínios da vida; 

- inscrição obrigatória no Centro de Emprego de Águeda. 

Benefícios: 

- Bolsa de Formação (Portaria nº 60-A/2015 de 02 de Março, com as  

posteriores alterações); 

- Alimentação ou subsídio correspondente; 

- Transporte ou subsídio correspondente; 

- Seguro de Acidentes Pessoais. 

Formandos/as do Curso 3 - Cerâmica iniciaram FPCT 

No dia 22 de Março, os formandos/as do curso 3 – Cerâmica iniciaram a 

sua formação prática em contexto de trabalho (FPCT). 
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Para isso, a CERCIAG contou com as seguintes 

entidades parceiras que se disponibilizaram para 

acolher os/as nossos/as formandos/as: Primagera 

3, S.A – Indústria Cerâmica de Barro Vermelho; 

Pavigrés - Cerâmicas, SA; Os Pioneiros -  

Associação de Pais de Mourisca do Vouga; Almas 

Design, S.A.; Fundação Dionísio Pinheiro e Alice 

Cardoso Pinheiro; Barros & Matias, SA., às quais 

se agradece. 

Desejamos a todos os formandos muito sucesso 

nesta nova etapa do seu percurso formativo! 

Visita de Estudo In Gold Hotel & SPA 

No dia 22 de Março de 2022, 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 o In Gold Hotel & SPA**** com o  

objectivo de enriquecerem os seus conhecimentos  

relativamente às UFCD’s relacionadas com a Gestão 

de Clientes, Documentação Comercial e Gestão de  

Encomendas. 

Esta actividade foi avaliada de uma forma positiva  

pelos formandos na medida em que puderam  

experienciar de uma forma mais prática alguns  

conceitos das UFCD's acima referidas e também pelo 

facto de terem tido a oportunidade de conhecer um 

hotel da região, principalmente no que diz respeito à 

gestão do seu funcionamento. 

Desta forma, agradecemos a atenção e disponibilidade com que fomos 

recebidos e por terem contribuído para as aprendizagens destas   

temáticas. 

Bem hajam! 

 

6ª Taça de Portugal de Judo ANDDI/1º Estágio Técnico 

Decorreu no dia 26 de Fevereiro em Ponte 

(Guimarães), sob a organização da CERCIGUI e 

da Secção de Judo do Vitória Sport Clube de  

Guimarães, a 6ª Taça de Portugal de Judo ANDDI. 

Durante a manhã, realizou-se ainda o 1º estágio 

técnico para todos os judocas e técnicos  

participantes na competição. 

A CERCIAG esteve representada com os judocas 
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André Vieira, António Paulino e Paulo Lino, acompanhados do nosso 

Treinador António da Costa. 

Na 6ª Taça de Portugal, os nossos judocas conseguiram os seguintes  

resultados: André Vieira (2º lugar), António Paulino (3º lugar) e Paulo Lino 

(1º lugar). Assim, a CERCIAG conseguiu o 2º lugar por equipas.  

Muitos parabéns pela magnífica prestação da nossa equipa. 

Campeonato Nacional Judo Adaptado FPJ/ANDDI 

No dia 6 de Março, os judocas da Equipa da de 

Judo da CERCIAG participaram no Campeonato 

Nacional de Judo Adaptado FPJ/ANDDI, em  

Cernache (Coimbra). Os resultados alcançados 

foram, mais uma vez, excelentes, conquistando 1 

medalha de ouro e 2 medalhas de prata. O atleta 

André Vieira conquistou assim o título de campeão 

nacional na categoria -90kg Síndrome Down e os 

atletas António Paulino e Paulo Lino conquistaram 

os títulos de vice-campeões nacionais, nas  

categorias -81kg Síndrome Down e -66kg  

Síndrome Down, respectivamente. 

A acompanhar os atletas estiveram os treinadores 

António da Costa e Maria Inês Sousa e o professor 

Hélder Fonseca. 

Estes resultados são motivo de orgulho para toda 

a Organização e verdadeiros exemplos de  

superação e perseverança. 



10 | 10 

CERCIAG_ORA 
 
 

Boletim Informativo da CERCIAG   

 

Contactos 
Raso de Paredes 
3750-316 Águeda 

 
Tel: +351 234612020 
Fax: +351 234612022 

 
E-mail: cerciag@cerciag.pt 
Website: www.cerciag.pt 

Pirilampo Mágico 2022 

A Campanha Pirilampo Mágico 2022, ainda por força do contexto  

pandémico, não se realizará como habitualmente no mês de Maio. 

A referida Campanha, que resulta de uma organização conjunta da  

FENACERCI e da RTP, decorrerá este ano no período compreendido  

entre 14 de Outubro e 5 de Novembro. 

 A Campanha Pirilampo Mágico é uma Campanha realizada anualmente e 

tem como objectivos a sensibilização da opinião pública sobre a  

problemática da pessoa com deficiência intelectual e/ou multideficiência, 

defender a sua integração respeitando a sua diferença e angariar fundos 

em favor das CERCI e outras organizações congéneres. 

Quanto à cor do Pirilampo Mágico deste ano, essa, permanece, por  

enquanto, em segredo! 


