
N.º 64 | Outubro 2022 

primeiro as pessoas... 



2 | 12 

CERCIAG_ORA 
 
 

Boletim Informativo da CERCIAG   

 

EDITORIAL 

Trazemos a público mais um Boletim Informativo da CERCIAG onde damos nota daquilo que, em nosso  

entender, de mais significativo fomos fazendo desde a sua última edição. 

Vivemos, enquanto cidadãos/ãs e enquanto organizações, tempos extraordinários e imprevistos, de profunda  

insegurança individual e colectiva, com impactos nas leituras que se fazem sobre o presente e nas projecções 

que se desenham sobre o futuro. Ainda não completamente libertos de uma grave crise de saúde pública  

vemo-nos já, a nível europeu e mundial, numa situação de crise económica e social que pode assumir  

proporções inimagináveis.  

Não obstante todas as dificuldades, cremos ter sido possível conciliar a excelência operacional, a proximidade 

com o/a cliente (serviços personalizados) e a liderança na área de intervenção, num mercado de crescente  

competição, com elevado nível de exigência e em mudança profunda, o que obrigou a uma permanente reflexão 

sobre a estrutura organizacional e o papel preponderante que é atribuído à prossecução da sua missão, com o 

máximo de eficiência e de eficácia na prestação organizacional. Acreditamos tê-lo conseguido, ao menos no que 

consideramos inalienável e que entendemos como marca identitária, e que se traduz nas diversas iniciativas que 

aqui damos conta, sempre assentes num ambiente organizacional proactivo e eficaz, que enfatiza a acção e a 

valorização de sinergias. 

Trazemos nesta edição notícia sobre uma panóplia de acontecimentos tão diversos como a Colónia de Férias - 

Tocha 2022, o Campeonato Nacional de Judo de Equipas Mistas e o 2º Estágio da Selecção Nacional Judown, 

ou o início de novos Cursos de Formação Profissional Inicial. 

Em Setembro apresentamos, como habitualmente, os resultados intermédios da organização reportados a Junho. 

Com o Relatório Intermédio de Actividades e Contas fez-se um primeiro balanço do trabalho desenvolvido,  

sintetizando os indicadores considerados essenciais, procurando perspectivar-se a partir dessa análise o  

desenvolvimento do próximo semestre. 

Em Setembro tivemos, ainda, a 20ª Edição do CERCIAG Em MOVIMENTO - 20 anos a realizar de forma  

ininterrupta um evento icónico, que este ano atingiu já uma dimensão internacional. E o Campeonato do Mundo 

de Judown,  no Funchal, com resultados extraordinários para os nossos atletas. E ainda em Setembro, tivemos o 

privilégio da visita Senhora Secretária de Estado da Inclusão, Dr.ª Ana Sofia Antunes, que veio conhecer o  

projecto da Casa de Abrigo para mulheres com deficiência e avaliar formas para a sua consolidação enquanto 

resposta social, única em Portugal e na Europa. 

E porque estamos já a trabalhar no futuro,  em Outubro, temos a Campanha Pirilampo Mágico que inicia no dia 

15 e a habitual Pirilamparada, este ano sob o mote Caminhe por uma Causa, no dia 21. Para uma e para a outra, 

contamos convosco e com a vossa habitual disponibilidade e solidariedade. Em Novembro reuniremos em  

Assembleia Geral e, lá mais para o final do mês, a 26, teremos o Sopas e Aromas. 

Muito mais trazemos ao vosso conhecimento e desafiamos a que o conheçam nas páginas que se seguem. 

Em tempos difíceis queremos ter a capacidade de, abarcando a resiliência e a tentativa, fazer as vezes que for 

necessário o que houver de ser feito. 

Luísa Carvalho 

Directora Executiva 
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Sr.ª Secretária de Estado da Inclusão visita CERCIAG  

A Sr.ª Secretária de Estado da Inclusão, Dr.ª Ana 

Sofia Antunes, visitou a CERCIAG na manhã desta 

6ª feira, 30 de Setembro, com o objectivo de  

conhecer o projecto da Casa de Abrigo para  

mulheres com deficiência e avaliar formas para a 

sua consolidação enquanto resposta social, única 

em Portugal e na Europa. 

Para o efeito, realizou-se uma reunião de trabalho 

que contou ainda com a presença do Sr. Director 

do Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro, 

Dr. Fernando Mendonça, do Director Executivo da 

CONFECOOP e da FENACERCI, Dr. Joaquim  

Pequicho e do Vice-Presidente e da Vereadora da Câmara Municipal de 

Águeda, respectivamente, Dr. Edson Santos e Dr.ª Marlene Domingues 

Gaio. 

Tratou-se de uma reunião profícua na qual foi consensual a importância 

desta resposta no apoio a mulheres vítimas de violência com deficiência, 

num momento de particular fragilidade das suas vidas que supõe uma 

intervenção diferenciada e especializada para a reconstrução dos seus 

projectos de vida e o seu alinhamento com as políticas nacionais neste 

domínio. 

Conselho de Administração reúne com Conselho Fiscal  

O Conselho de Administração da CERCIAG reuniu 

com o Conselho Fiscal, com a presença do Revisor 

Oficial de Contas, no dia 21 de Setembro, para 

apreciação do Relatório Intermédio de Actividades 

e Contas da organização reportado a 30 de Junho 

de 2022. 

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 con-

textos 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 2022, à qual acresce uma análise 

descritiva do desenvolvimento das acções ao longo do primeiro semestre. 
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O CERCIAG EM MOVIMENTO regressou em FORÇA! 

Este evento já icónico, organizado pela CERCIAG 

em colaboração com a Câmara Municipal de  

Águeda e com a Empresa Margens, assinalou no 

dia 16 de Setembro a sua 20ª Edição, tendo  

contabilizado a participação de mais de 1300  

pessoas provenientes de vários pontos do País. 

No total, foram 7 os Distritos representados no 

evento, através da participação de 32 Organiza-

ções, IPPS’s e Escolas, sendo uma iniciativa de 

grande impacto para o Concelho e para a Região, 

com reconhecimento nacional. 

Um dos pontos altos do evento aconteceu com a 

visualização pública do trailer do documentário 

“VIVAS”, projecto audiovisual que conta com a  

participação de mulheres com deficiência da  

CERCIAG, produzido e realizado pelo Realizador 

Galego Rubén Riós, que teve a oportunidade de 

estar no evento para dar a conhecer o projecto.  

Como sempre, enquadrada na Semana Europeia 

da Mobilidade, que este ano teve como tema  

central "Melhores ligações", esta edição  

comemorativa foi aquela que permitiu retomar o 

evento no seu perfil  original. 

A CERCIAG manifesta o seu agradecimento  

público a todos os dinamizadores, parceiros,  

patrocinadores, participantes e comunidade em 

geral, que permitiram a realização e o sucesso de 

mais uma edição deste evento. 



6 | 12 

CERCIAG_ORA 
 
 

Boletim Informativo da CERCIAG   

 

Colónia de Férias - Tocha 2022 

O CACI – Centro de Actividades e Capacitação 

para a Inclusão da CERCIAG, dando continuidade 

ao retomar gradual das actividades no exterior e 

garantindo que estavam criadas todas as  

condições de segurança, desenvolveu mais um 

período de Colónias de Férias. 

De 4 a 29 de Julho, divididos em grupos reduzidos 

com a participação de 61 pessoas apoiadas e 22  

elementos da CERCIAG no total, ficaram alojados 

mais um ano na Quinta da Fonte Quente, na  

Tocha. 

Esta actividade além de permitir o descanso dos/

das cuidadores/as, é sempre muito esperada pelas 

pessoas que nela participam pois é sinónimo de 

descontração e diversificação de experiências. Não existem rotinas nem 

horários estabelecidos, sendo o dia-a-dia vivido intensamente em  

contextos diferentes e que apelam ao descanso, ao convívio e às  

actividades características desta época do ano. E como estavam todos/as 

necessitados/as deste ócio, deste convívio, do ar puro e do sol, que este 

ano apareceu em força! 

Importa agradecer às Entidades que permitiram a concretização de mais 

uma Colónia de Férias, nomeadamente ao Instituto Nacional para a  

Reabilitação, à Câmara Municipal de Águeda, às Famílias e Pessoas 

Significativas. 

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo 

INR, I. P. 

Campeonato Nacional de Judo de Equipas Mistas e 2º Estágio  
Selecção Nacional Judown 

No dia 30 de Julho os judocas da CERCAG  

viajaram até ao Sabugal para participarem no 

Campeonato Nacional de Equipas Mistas e no 2º 

Estágio da Selecção Nacional de Judown. 

Dos quatro combates em que a nossa equipa  

participou obteve 3 vitórias e 1 derrota. Estes  

resultados permitiram a obtenção do 2º lugar,  

ficando com menos 4 pontos que a equipa da 

CERCIGUI, que foi a vencedora. 

Seguiu-se um momento de treino e preparação da 

Selecção Nacional de Judown, que vai estar  

presente no Campeonato do Mundo, na Madeira, a 

30 de Setembro. 
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3º Estágio Técnico e 3º Estágio Selecção Nacional Judown 

No dia 18 de Setembro, sob a organização da 

ANDDI/CERCIAG/Clube Judo IPPON, realizou-se 

no pavilhão desportivo da Escola Básica Fernando 

Caldeira, em Águeda, o 3º Estágio Técnico Nacio-

nal de Judo ANDDI e o 3º Estágio da Selecção 

Nacional Judown, o último antes do Campeonato 

do Mundo de Judown a realizar na Madeira entre 

os dias 29 de Setembro e 3 de Outubro. 

O Presidente da Federação Portuguesa de Judo, 

Jorge Fernandes, fez questão de marcar presença 

no estágio, demonstrando o seu apoio a todos os 

participantes. 

C@noagem+ - Treino de Canoagem Adaptada  

A CERCIAG, em colaboração com a Câmara  

Municipal de Águeda, realizou no dia 27 de  

Setembro a iniciativa C@noagem+, Treino de  

Canoagem Adaptada no rio Águeda, no âmbito da 

iniciativa #BEACTIVE. 

Esta iniciativa, que se enquadrou nas actividades 

da Semana Europeia do Desporto que decorre de 

23 a 30 de Setembro de 2022, envolveu 13  

clientes dos Departamentos de Actividades  

Ocupacionais e Formação da CERCIAG, que  

tiveram a oportunidade de praticar a modalidade 

de canoagem em águas abertas e com o apoio de 

técnicos especializados do Centro de Actividades 

Náuticas Bério Marques. 

A Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa 

organizada pela Comissão Europeia que visa a 

promoção do desporto e da actividade física, 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. 

Este é ainda um momento de celebração do  

Desporto Inclusivo, no qual todas as instituições 

associadas da FENACERCI, e em parceria com o 

IPDJ, promovem actividades desportivas por todo 

o País.  

Remo Indoor no Clube dos Galitos 

Os clientes do Departamento de Actividades Ocupacionais e do  

Departamento de Formação da CERCIAG, participaram no dia 28 de  

Setembro, numa actividade de Remo Indoor em Aveiro, promovida pelo 

Clube dos Galitos.  

Esta actividade, que se realizou nas instalações da Secção Náutica do  

Clube, encontrava-se inserida no âmbito das comemorações da Semana 

Europeia do Desporto, tendo como objectivos a promoção da actividade 
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física, através da prática da modalidade desportiva de Remo, e a  

sensibilização da comunidade para a prática desportiva inclusiva. 

Campeonato do Mundo de Judown  

Paulo Lino sagrou-se Vice-Campeão do Mundo de 

Judo na categoria -66kg e António Paulino  

arrecadou a Medalha de Bronze na categoria -81kg, 

no Campeonato do Mundo de Judown, que se  

realizou nos dias 1 e 2 de Outubro na Ilha da Madeira. 

A estes excelentes resultados soma-se ainda a  

Medalha de Bronze conquistada por Portugal na  

competição por equipas, da qual fizeram parte os dois 

atletas da CERCIAG. 

Paulo Lino e António Paulino foram acompanhados 

pelo Treinador António da Costa, integrando a  

comitiva de atletas da ANDDI - Associação Nacional 

de Desporto para Desenvolvimento Intelectual. 

Departamento de Formação 

Cursos de formação profissional visitam Artipol  

No dia 06 de Julho de 2022, os cursos de formação 

profissional 10 – Assistente Administrativo/a, 11 –  

Práticas Administrativas e 18 – Práticas Administrati-

vas, do Departamento de Formação da CERCIAG, 

financiado, pelo Programa Operacional POISE-03-

4229-FSE-000238, visitaram a empresa Artipol - Artes  

Tipográficas, Lda com o objectivo de aprofundar  

conhecimentos no que diz respeito às temáticas da 

Gestão e Receção de Encomendas, Documentação 

Comercial e Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde 

no trabalho. Pretendia-se ainda conhecer a dinâmica 

de trabalho da empresa e visitar os escritórios de forma a que os  

formandos pudessem também observar a Informática na Atividade  

Administrativa. 
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A visita foi conduzida pela Dr.ª Sílvia Antunes que exemplificou todo o 

processo implicado no fabrico de um livro, o que permitiu aos formandos 

contactar de forma prática com alguns conceitos das UFCD's  

acima referidas. Além disso, ainda se teve a oportunidade de assistir à 

dinâmica da empresa em relação à produção, com as diferentes  

máquinas a operar, bem como de visitar os escritórios e observar a sua 

atividade administrativa. 

Esta visita teve um impacto significativo nos formandos que avaliaram  

esta visita de uma forma muito positiva. Consideram que foram muito bem 

acolhidos, que tiveram oportunidade de esclarecer algumas dúvidas e  

puderem fazer muitas aprendizagens. 

Cursos de Restauração visitam o Restaurante McDonald’s 

Nos dias 21 e 26 de Julho de 2022, o curso de  

Restauração e o curso de Cozinheiro/a do  

Departamento de Formação da CERCIAG  realizaram 

visitas de estudo ao Restaurante de fast food  

McDonald’s, sediado em Águeda. 

As/os formandas/os tiveram oportunidade de  

conhecer o funcionamento da cadeia alimentar  

McDonald’s, bem como interagir e esclarecer algumas 

dúvidas com a equipa de trabalho presente. 

Durante a visita, as/os formandas/os contactaram com 

a realidade do trabalho dentro de uma cozinha que 

prepara comida fast food, podendo perceber como é 

que a mesma funciona, a importância das questões  

relacionadas com a segurança e higiene no trabalho, 

assim como o processo de a etiquetagem de todos os 

produtos. 

Todas/os as/os formandas/os demonstraram bastante 

interesse durante toda a visita, fazendo uma avaliação 

muito positiva relativamente ao acolhimento e  

receptividade de toda a equipa do restaurante, bem 

como salientaram o entusiasmo que sentiram pela 

oportunidade de confeccionar o seu próprio 

hambúrguer, e posteriormente a prova do mesmo.  
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CERCIAG no Festival DOS MODOS NASCEM COISAS 

Nos dias 10 e 11 de Setembro a CERCIAG, a  

convite da AlbergAR-TE, associação cultural do 

concelho vizinho de Albergaria-a-Velha, participou 

no Festival DOS MODOS NASCEM COISAS,  

Festival de Fazedores de Arte, com uma mostra 

dos trabalhos realizados nos cursos de formação 

profissional. 

O Festival pretende criar uma base de encontro 

para músicos, criadores, actores, realizadores,  

performers, artesãos e espectadores, levando os 

participantes a contribuir para a produção,  

apresentação e fruição de espetáculos, com  

grande foco na diversidade da programação e para 

uma grande heterogeneidade de públicos. O  

ponto alto do Festival foi o concerto da Orquestra (In)quieta, que conta 

com clientes da APPCDM local, entre músicos profissionais e outros  

residentes do concelho. 

Foi um fim-de semana de partilha e aprendizagem emq eu se deu a  

conhecer o trabalho desenvolvido pela CERCIAG.  

Novos Cursos de Formação 

No dia 13 de Setembro de 2022, o Departamento de Formação acolheu o 

início de 2 novos cursos de formação profissional inicial, ao abrigo de 

mais uma operação financiada pelo Programa Operacional Inclusão  

Social e Emprego. 

A CERCIAG dá as boas-vindas às novas formandas e aos novos  

formandos que iniciaram os seus cursos de Assistente Administrativo/a e 

Empregado/a de Andares, desejando-lhes muito sucesso ao longo de  

todo o seu percurso formativo! 
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Formandos do Departamento de Formação iniciam FPCT 

No decorrer do mês de Setembro, 

26 formandos/as do Departamento 

de Formação da CERCIAG, dos 

cursos de Serralharia, Serviços  

Gerais, Práticas Administrativas e 

Cerâmica, iniciaram a sua  

Formação Prática em Contexto de 

Trabalho (FPCT). 

Esta é uma etapa muito importante 

do seu percurso formativo e para 

isso, a CERCIAG contou com  

várias entidades parceiras que se  

disponibilizaram para os acolher e 

lhes proporcionar várias aprendiza-

gens em contexto de trabalho,  

nomeadamente:  

IFA - Indústria de Ferragens de 

Águeda, SA; Indústrias Metálicas  

Veneporte, SA; Julcar - Mobiliário 

Integrado, Lda.; Silva Tavares, 

Lda.; Jardim Social de Travassô - 

Associação de Solidariedade  

Social; Associação Fermentelense 

de Assistência a Crianças e  

Pessoas de Terceira Idade; Santa 

Casa da Misericórdia de Águeda; 

Agrofontes - Sociedade Comercial de Produtos para a Agricultura, Lda.; 

Centro Social Arco-Íris; O Mágico - Centro de Apoio Social, Cultural e  

Recreativo; Artipol - Artes Tipográficas, Lda.; Agrupamento de Escolas 

Águeda Sul (Escola Secundária Marques Castilho); Patronato de Nossa 

Senhora das Dores; Onevet Group, S.A. (Hospital Veterinário  

Baixo Vouga); Município de Águeda (Biblioteca Municipal); ACOAG –  

Associação Comercial de Águeda; Região de Águeda Editora, SA; Clínica 

Veterinária do Vouga, Lda.; Psientífica - Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento Social; Serviços Administrativos e Financeiros da  

CERCIAG; Associação Baptista de Águeda Shalom; Casa do Povo de 

Valongo do Vouga; SANITANA - Fábrica de Sanitários de Anadia, SA; e 

União de Freguesias de Recardães e Espinhel. 

A CERCIAG deseja a estes formandos o maior sucesso e agradece  

publicamente às empresas que se prontificaram a colaborar neste tão  

preciso processo de parceria. 
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O Pirilampo Mágico já chegou!!! 

Este ano sob o lema - A VERDADEIRA MAGIA É 

O QUE FAZEMOS, a campanha Pirilampo Mágico 

2022, organizada pela FENACERCI – Federação 

Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social 

em colaboração com a R.D.P. Antena 1, vai  

decorrer de 15 de Outubro a 6  de Novembro. 

A Campanha Pirilampo Mágico tem como missão 

lutar pela defesa e consagração dos direitos das 

pessoas com deficiência intelectual e/ou  

multideficiência. 

Poderá encontrar o seu Pirilampo Mágico num dos seguintes Postos de 

Venda: CERCIAG / Escolas / Empresas / Estabelecimentos Comerciais / 

Grandes Superfícies / Outros Organismos Públicos e Oficiais. 

A Campanha deste ano contará com o Pirilampo - 2€, o Pin - 1€, a  

Caneca - 5€, a Chávena - 7€ e o Saco - 2,20€. 

Contamos com sua adesão! 

PirilamParada 2022 

Vamos iluminar a cidade de Águeda com a Parada 

do Pirilampo Mágico, no próximo dia 21 de  

Outubro! 

Esta iniciativa, que conta com o apoio da Câmara 

Municipal de Águeda e do Centro Municipal de 

Marcha e Corrida de Águeda, pretende mobilizar e 

sensibilizar a comunidade em geral para o trabalho 

que é desenvolvido pela CERCIAG e para a  

iniciativa Pirilampo Mágico. 

Com início marcado para as 21:00 horas no Largo 

1º de Maio em Águeda, este evento contará com 

inúmeras surpresas no local da concentração e ao 

longo de todo o percurso. 

A CERCIAG conta com a sua participação…  

Contactos 
Raso de Paredes 
3750-316 Águeda 

 
Tel: +351 234612020 
Fax: +351 234612022 

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

A CERCIAG irá realizar no próximo dia 26 de Novembro, pelas 19 horas, o evento «Sopas e Aromas», com o  

XI Concurso de Sopas e a VI Mostra de Doçaria. É o regresso de um evento gastronómico que já é de referência 

no Concelho, envolvendo mais de 30 Entidades e Restaurantes e juntando mais de 200 pessoas. 

O «Sopas e Aromas» tem como objectivos promover a interacção entre a comunidade e a CERCIAG, redescobrir 

tradições ligadas à Gastronomia Regional e também sensibilizar para a importância da dieta mediterrânica. 

A entrada no evento tem um custo de 7,5 sopas, que permite aos visitantes saborear todas as sopas a concurso, 

bem  

como as doçarias das várias confeitarias locais e regionais.  

A noite será ainda abrilhantada com animação musical. 

Sopas e Aromas | 26 Novembro | 19h 


