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EDITORIAL 

 

“Previsto em Plano de Actividades para 2007, o CERCIAG_Ora boletim Informativo de periodicidade trimestral, 

pretende pôr em perspectiva o que de mais significativo, por critérios puramente internos, se vai fazendo ao longo 

do ano nas diferentes unidades e serviços da organização, criando uma plataforma de partilha de conhecimento” 

Assim começava em Março de 2007, há cerca de 16 anos, aquele que era o primeiro Editorial do primeiro Boletim 

Informativo da CERCIAG. Então, como hoje, coube-me escrevê-lo. Como então dizia, escrevi-o não por  

excepcional competência mas porque alguém tinha de o fazer. Fi-lo eu. Fiz o primeiro e, volvidos estes anos,  

cabe-me, neste formato, fazer o último. Que assim seja. 

Entendemos mudar o figurino e a periodicidade do CERCIAG_Ora. Passar de um Boletim trimestral para uma 

Newsletter de periodicidade mensal, comunicando de forma regular e personalizada com as nossas pessoas,  

reforçando a nossa presença e estabelecendo com elas relacionamentos duradouros. 

Enquanto vou escrevendo vou pensando no que possa haver de valoroso nesta simbologia de mudança de  

imagem e de formato; assim como quem prefere olhar-se do que arrumar as coisas velhas no armário. 

O que representa de bom para nós? Uma nova etapa, novas oportunidades, um novo começo? Não. Isso temos 

todos os dias. Encontros e escolhas não são privilégios de quando mudamos a imagem  ou a forma como  

apresentamos as coisas que fazemos. Repensar, julgar o que passou? Absolutamente. De julgamentos já nos 

bastam os alheios. Um momento para fazer novos planos? Se admitíssemos isso, teríamos que admitir também 

que deixamos de fazê-los todos os dias, de cada vez que olhamos para as pessoas que apoiamos, para a causa 

que defendemos e para a nossa casa. 

Qual é então o valor que sustenta esta mudança? A resposta é muito simples: continuamos a querer, como  

sempre queremos, ir ao encontro daquelas que percebemos que são as melhores escolhas no relacionamento 

com as pessoas que nos consideram e vão fazendo parte da nossa história. Comunicar e informar, de forma  

simples, directa e actual, o que de mais importante vamos fazendo na afirmação deste caminho de direitos e de 

solidariedade que está longe de estar percorrido. Com a certeza que os  "nãos" da vida são “sim´s” estreitos. 

Sem perfeições nem vontade de as atingir, mas subordinados ao principio que subscrevemos: "satisfaçam-se, 

antes de mais, as exigências de justiça, para que não se ofereça como dom de solidariedade aquilo que já é  

devido a título de justiça". 

É só isto. 

São tantas razões, tantas as pessoas e tantos os motivos, que qualquer palavra, por mais elogiosa, seria  

pequena para descrever este caminho que fizemos juntos/as. Há uma que tem o dom de traduzir isso tudo: 

“obrigada”. Obrigada por nos ter lido ao longo destes 16 anos. Continuamos a contar consigo já no próximo mês. 

Vemo-nos então em Fevereiro; noutra forma, é certo, porém nós continuamos os/as mesmos/as. 

Tenham um excelente ano. Até já! 

 

Luísa Carvalho 

Directora Executiva 
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Reunião do Conselho de Administração com o Conselho Fiscal 

O Conselho de Administração da CERCIAG reuniu 

com o Conselho Fiscal para apreciação do Plano 

Estratégico da organização para o Triénio  

2023-2025, bem como do Plano de Actividades e do 

Orçamento para o exercício de 2023 e emissão do 

respectivo parecer nos termos legais e estatutários. 

Presentes na reunião estiveram, ainda, a Directora 

Financeira e o Responsável da Qualidade, bem  

como os Revisores Oficiais de Contas da sociedade 

Jorge Silva, Neto, Ribeiro, Pinho & Associado, Sroc, 

Lda. 

O Plano Estratégico 2023-2025 e o Plano de Actividades e Orçamento 

2023 são dois dos documentos que foram apresentados para apreciação 

e votação da Assembleia Geral da CERCIAG no dia 18 de Novembro.  

 

Assembleia Geral 

A CERCIAG, reunida em Assembleia Geral Ordinária 

no dia 18 de Novembro, aprovou por unanimidade o 

Plano Estratégico da Organização para o Triénio 

2023-2025 e o Plano de Actividades e Orçamento 

para o Exercício de 2023. 

Foram aprovadas, ainda, as alterações propostas 

introduzir ao Código de Ética e ao Regulamento  

Interno da CERCIAG. 

Por unanimidade foi igualmente aprovado, sob  

proposta do Conselho de Administração, um Voto de 

Louvor a Título Póstumo aos Associados, Dr.  

Américo Dias Barata Figueira e Dra. Esmeralda  

Barata Figueira. 

Os documentos aprovados encontram-se disponíveis em www.cerciag.pt.  

 

Plano Estratégico 

O Plano Estratégico 2023 - 2025 procura dar efectiva resposta aos  

desafios enfrentados pela CERCIAG, pelo que obrigou a um exercício de 

reflexão integrada, permitindo que a estratégia desenhada possa traduzir 

mais do que a mera soma das necessidades individuais identificadas. Os 

dados apresentados têm ainda como objectivo reforçar o conhecimento 

sobre alguns indicadores de pertinência actuais acerca da realidade  

socioeconómica local, nacional e europeia, de modo a permitir, com mais 

profundidade, identificar as necessidades das pessoas apoiadas pela 

CERCIAG, enquanto principais utilizadores/as dos seus serviços, bem 

como das famílias, das entidades parceiras e da comunidade, numa  

perspectiva de responsabilidade social e de alinhamento da CERCIAG 

com a estratégia e crescimento local. 

http://www.cerciag.pt
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Destaca o compromisso da CERCIAG com as necessidades e  

expectativas da sociedade e reflecte o propósito de a reforçar  

como organização socialmente responsável, assente nos  

princípios da confiança, da qualidade e da flexibilidade dos  

serviços que oferece, priorizando os recursos humanos como 

um elemento estratégico para atingir os objectivos definidos, 

através do investimento na  formação e desenvolvimento em 

todos os níveis da organização, fomentando a gestão do talento 

e impulsionando uma cultura expedita, que permita dar resposta 

ao ambiente cada vez mais complexo e em rápida  

transformação do sector social. 

 

Quanto ao Plano Operacional, o ano de 2023, sabemos  

todos/as, será marcado por profunda e incontornável incerteza e  

insegurança que implicará, mais que alguma vez, exigência e  

rigor nas opções, claras, que deverão nortear a política  

organizacional, tendo por base os sérios desafios e  

constrangimentos com que se confrontará. Na ausência de um 

quadro de estabilidade e de sustentabilidade que garantam a 

sua exequibilidade, o esforço da organização será o de procurar  

minimizar as fragilidades resultantes da conjuntura adversa e  

garantir a continuidade, focalizando a prioridade nas actividades 

de natureza regular que decorrem dos grandes objectivos da sua missão. 

Para além dos objectivos de continuidade, num contexto de desafios e 

com as condicionantes e os recursos que são conhecidos, mantém-se 

com particular relevância o consolidar da valorização do capital humano, 

promovendo o empowerment das equipas e dos/as trabalhadores/as, o 

reforço quantitativo e qualitativo das suas competências, o  

reconhecimento cumulativo de respectiva capacidade para partilha dos 

conhecimentos necessários à organização e o seu alinhamento e coesão 

interna. Será também um dos objectivos de incidência prioritária a  

implementação do Plano para a Igualdade e Conciliação. 

No domínio orçamental, os grandes objectivos definidos procuram  

conciliar a actividade proposta, num justo equilíbrio entre a despesa e a 

receita, com a adopção de uma política de rigor e controlo da execução 

financeira, num período particularmente difícil e exigente. Será  

prosseguida uma política de gestão orçamental baseada na  

sustentabilidade organizacional, consolidando a gestão por centros de 

responsabilidade e a minimização de custos, promovendo fontes  

alternativas de financiamento.  

Qualquer planificação que se faça neste contexto estará sempre  

condicionada pelas oportunidades que forem acontecendo e pela  

capacidade e competência para as gerir, o que reforça a importância de 

nos afirmarmos pela identidade, pelo trabalho e pela determinação. 
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Linguagem Inclusiva 

A CERCIAG procura promover a valorização e o respeito pela  

diversidade, bem como o exercício activo de cidadania, em igualdade de 

oportunidades de participação de públicos particularmente vulneráveis, 

como o são as pessoas com deficiência e incapacidade.  

Esta cultura traduz-se inequivocamente na sua missão e valores e a sua 

implementação prática começa, desde logo, na relação interna com as 

suas pessoas e na interacção que estabelece com o exterior. 

Foi com este propósito de responsabilidade, também social, que em 2022 

procedeu a uma revisão dos seus documentos estruturantes,  

designadamente Código de Ética e Regulamento interno, integrando  

nestes uma linguagem inclusiva.  

Esta, visa a inclusão de todas as pessoas quando mencionadas nos  

diferentes documentos, seguindo as orientações normativas nacionais e 

internacionais quanto ao uso de uma linguagem inclusiva e promotora da 

igual visibilidade e simetria de mulheres e homens. 

 

Implementação de Canal de Denúncia 

A CERCIAG implementou em Novembro o seu canal de denúncia,  

mecanismo o qual permite a denúncia de qualquer acto ou omissão que 

seja contrário a normativos constantes da legislação nacional ou  

comunitária. 

Obrigatório ao abrigo da Lei n.º 93/2021 de 20 de Dezembro, com a  

criação deste canal, pretende-se que os/as trabalhadores/as da  

CERCIAG e outras partes interessadas que, frequentemente, são as  

primeiras pessoas a ter conhecimento de infracções que surgem no  

contexto profissional, possam denunciar internamente os factos de que 

têm conhecimento sem preocupações ou receio de retaliação.  

 

Encontro de CACIs 

A CERCIAG foi co-organizadora, juntamente com a APSCD 

de Fornos de Algodres e a ASSOL de Oliveira de Frades do 

Encontro de CACIs da A25.  Este encontro decorreu no dia 

19 de Outubro na Escola Básica e Secundária de Fornos de 

Algodres e teve como objectivos a discussão e partilha de 

experiências dos CACIs dos territórios atravessados pela 

A25. Pretendeu-se com esta iniciativa fomentar a reflexão e 

partilhar as diversas questões e dúvidas que surgiram com 

a entrada em vigor da Portaria nº70/2021 de 26 de Março 

que regulamenta e faz a transição dos Centros de  

Actividades Ocupacionais (CAO) para Centros de  

Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), de forma 

a criar um documento que agregasse os resultados dessa 

discussão e fosse remetido às instâncias competentes. 

 

 

https://www.facebook.com/aps87/posts/pfbid0226rpK1R6GB46z5bv8h6Q6RbqHcqNLTqYC4Atvv4QJZV5ey9S57VoaRAmFMXeMdofl?__cft__%5b0%5d=AZU0zmsrVwANriBdp04eaqjvnYD0quCm8SM033xM6Rax9EZfKIep9PxPoIb2PwUcmw90ncKSSX2YqWxs93f1JcTp0U5nNWXsPoUXA69ckftlO3KU7M9CaA3h5TmHvUEOykoAT3
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Disseminação/ Sensibilização – violência na deficiência 

A formação de profissionais de primeira linha e a sensibilização da  

comunidade para as particularidades da violência exercida sobre pessoas 

com deficiência, em particular a violência doméstica, são objectivos  

transversais aos principais instrumentos políticos em vigor e integram 

também o âmbito de actuação do Departamento de Igualdade e  

Cidadania. 

Assim, no decorrer do último trimestre de 2023, a CERCIAG dinamizou 

apresentações sobre a temática nos seguintes eventos: 

 21 de Outubro de 2022 - Seminário E as vulnerabilidades? A  

violência doméstica não escolhe rostos/ Caritas Aveiro, Seminário  

Santa Joana Princesa; 

 29 de Outubro de 2022 – 11º Encontro na Diferença/ CERCILEI,  

Escola Superior Educação e Ciências Sociais de Leiria; 

 30 de Novembro de 2022 – I Jornadas de Violência de Género do  

Baixo Alentejo/ Esdime – Gabinete Vera (online). 

 

Projecto Grão a Grão - ”Ser antes de ser” 

No âmbito do Projecto Grão a Grão da CERCIAG, em parceria 

com a Câmara Municipal de Águeda, foi dinamizada no dia 26 

de Outubro a 3ª Conversa Temática, inserida no Eixo I do  

Projecto – Grão a Grão na Comunidade, na Biblioteca Municipal 

Manuel Alegre, em Águeda. 

A sessão intitulada “Ser antes de Ser” foi dinamizada pela Dra. 

Marta Branco, Psicóloga no CRI da CERCIAG, que teve como 

objectivo explorar o importante papel que é desempenhado pela 

pessoa adulta na construção do autoconceito e da auto-estima 

das crianças, em todos os contextos em que estas participam. 

Neste encontro, que se quis participativo, falou-se, sobretudo de emoções 

(boas e más). Como reconhecê-las por trás dos comportamentos das  

crianças, como apoiar a expressão das mesmas, sem esquecer as  

palavras acolhimento e empatia, nem as estórias que contribuíram para o 

autoconceito e auto-estima dos/as adultos/as presentes. 

 

Programa Átomo na FORMEM 

No dia 28 de Outubro a CERCIAG apresentou o Programa  

Átomo de Educação Afectivo-Sexual, a convite da  

FORMEM - Federação Portuguesa da Formação Profissional e 

Emprego de Pessoas com Deficiência e Incapacidade, no  

âmbito da VI edição da Academia FORMEM, que decorreu na 

semana de 24 a 28 de Outubro de 2022, no Exploratório Centro 

de Ciência Viva de Coimbra.  

Com um programa de 5 dias de conferências e workshops com 

os temas Sistema de Emprego e Formação Profissional para Pessoas 

com Deficiência, Emprego de Pessoas com Deficiência e Incapacidade,  

Conhecimento Produzido: Evidências e Impactos, Apoios e Integração 

Comunitária e Sexualidade e Deficiência, a CERCIAG fez parte deste  

último painel divulgando o Programa Átomo para uma vasta audiência 

presencial e online. 
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Encontro: Olhares sobre a deficiência (...)  

Decorreu na Universidade Lusíada em Lisboa o encontro “Olhares 

sobre a deficiência: intervenção, investigação e formação em rede”, 

sendo a primeira concretização do convénio celebrado entre o  

Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa da Universidade  

Lusíada (ISSSL-UL), o Centro Lusíada de Investigação em Serviço 

Social e Intervenção Social (CLISSIS) e a Federação Nacional de 

Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI). 

Este encontro contou com a representação e interlocução da  

Directora Executiva da CERCIAG, Dr.ª Luísa Carvalho como  

oradora na Mesa-redonda sob o tema “Envelhecimentos, territórios 

e redes locais: co-análise SWOT”. 

O programa deste primeiro encontro assenta em duas metodologias  

participativas capazes de provocar e dinamizar este cruzamento de  

olhares sobre as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças 

(análise SWOT) dos envelhecimentos, apreendidas a partir de territórios e 

de redes locais. 

Os olhares das pessoas com deficiência e dos/as seus/suas  

cuidadores/as informais são também partes integrantes da rede de trocas 

e de cooperação que esta parceria pretende implementar e dinamizar.  

 

Programa Átomo na Fundação AFID 

No dia 7 de Dezembro, a convite da Fundação AFID Diferença - 

Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa 

Deficiente, a CERCIAG dinamizou nas instalações desta  

instituição em Alfragide o seminário “Sexualizar a Diferença”.  

O seminário foi direccionado principalmente a Pessoas Apoiadas, 

funcionários/as, pais e mães, pretendeu discutir o papel das  

instituições na temática da sexualidade das Pessoas com  

deficiência e contou com a apresentação do Programa Átomo – 

Educação Afetivo-Sexual.  

 

Projecto DNA3 - Disseminação 

Arrancou em Outubro, a 3ª fase do Projecto DNA3 –  
Disseminação, dinamizado pela FENACERCI, sendo a CERCIAG uma 
das 30 organizações nacionais da economia social envolvidas neste  
projecto.  

A 3ª etapa do projecto tem como objectivo a capacitação, orientada para 
a sustentabilidade, com acções de consultoria especializada para  
validação do Autodiagnóstico e elaboração do Plano de Acção nas áreas 
de gestão e governação, realizados por cada organização e a criação de 
um Centro de Conhecimento e Inovação. 

Este Centro de Conhecimento e Inovação representará mais uma  
ferramenta indispensável no acesso a informação sistematizada e  
orientada para a qualificação e desenvolvimento das organizações,  
orientando-as para a importância de iniciarem processos que almejam a 

https://www.facebook.com/fundacaoafid/posts/pfbid02GTNKRwm5Dozcc4uLG1MvyevMKHQfHDi4BUbQHVtvV693pWxRr4xaDPK98MqaaNpUl?__cft__%5b0%5d=AZU98Ms-KId47139s0GTxwpKUokGs3LmsOtbYVtoxW77LKuUCbBIx61KuFg1a5hyshL_UPTg4Nv4klXBaE9ySVOLZ4q-FsSSzhgZlgNwWKZuWiFftxb1Craf5fM76Yr
https://pt-pt.facebook.com/fundacaoafid?__cft__%5b0%5d=AZU98Ms-KId47139s0GTxwpKUokGs3LmsOtbYVtoxW77LKuUCbBIx61KuFg1a5hyshL_UPTg4Nv4klXBaE9ySVOLZ4q-FsSSzhgZlgNwWKZuWiFftxb1Craf5fM76YrlvlLNZTaiV56LWPhMowU3zMEzkxc_8IVD0xVYgrceiOEQN8avauNj7p7a0d_b4nAmvNr3P9g1fatG
https://pt-pt.facebook.com/fundacaoafid?__cft__%5b0%5d=AZU98Ms-KId47139s0GTxwpKUokGs3LmsOtbYVtoxW77LKuUCbBIx61KuFg1a5hyshL_UPTg4Nv4klXBaE9ySVOLZ4q-FsSSzhgZlgNwWKZuWiFftxb1Craf5fM76YrlvlLNZTaiV56LWPhMowU3zMEzkxc_8IVD0xVYgrceiOEQN8avauNj7p7a0d_b4nAmvNr3P9g1fatG
https://pt-pt.facebook.com/fundacaoafid?__cft__%5b0%5d=AZU98Ms-KId47139s0GTxwpKUokGs3LmsOtbYVtoxW77LKuUCbBIx61KuFg1a5hyshL_UPTg4Nv4klXBaE9ySVOLZ4q-FsSSzhgZlgNwWKZuWiFftxb1Craf5fM76YrlvlLNZTaiV56LWPhMowU3zMEzkxc_8IVD0xVYgrceiOEQN8avauNj7p7a0d_b4nAmvNr3P9g1fatG


8 | 26 

CERCIAG_ORA 
 
 

Boletim Informativo da CERCIAG   

 

transição digital e que coloquem estas  
organizações em patamares de reconhecida 
eficácia e eficiência. 

O DNA3 é um projecto financiado no âmbito 
do Programa Cidadãos Ativos - EEA Grants, 
gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian 
em consórcio com a Fundação Bissaya  
Barreto. 

 

Seminário final do projecto Fórum da Economia Social para a 
Igualdade 

Decorreu no dia 15 de Dezembro, o Seminário de Encerramento do  

Projecto “Fórum da Economia Social para a Igualdade” – Região Centro, 

envolvendo 70 participantes de vários pontos do País. 

O Projecto Fórum da Economia Social para a  

Igualdade teve como objectivo a promoção do  

trabalho em rede e a troca de boas práticas  

organizacionais, capacitando as Organizações da 

Economia Social para a integração de medidas  

promotoras da Igualdade entre Mulheres e Homens 

e da Conciliação entre a vida profissional, familiar  

e pessoal nas suas práticas institucionais,  

implementando soluções inovadoras assentes em 

produtos testados e validados, que visem uma  

melhor gestão e sustentabilidade das organizações. 

 

Integrações profissionais 

O Centro de Recursos da CERCIAG integrou 41 pessoas com deficiência 

e incapacidade, em medidas activas de emprego ou com contratos de 

trabalho, no decorrer de 2022. 

Foram ainda acompanhadas 109 pessoas com integrações profissionais, 

das quais 88 mantinham o seu posto de trabalho a 31 de Dezembro. 

Na totalidade das suas áreas de intervenção, sejam de avaliação e  
orientação para a qualificação e emprego, avaliação da capacidade de 
trabalho, apoio à colocação e acompanhamento pós-colocação, este  
serviço deu resposta a 301 pessoas com deficiência. 

 

PirilamParada MOVE FEST 

A CERCIAG realizou no dia 21 de Outubro mais uma PirilamParada, este 

ano adaptada a uma MOVE FEST, no Instituto do Vinho e da Vinha de 

Águeda. 

Este evento solidário, que se realiza habitualmente através de uma  

caminhada luminosa pelas ruas da cidade de Águeda, teve que ser  

redesenhado e readaptada devido às condições climatéricas adversas, 

juntando cerca de 400 pessoas. 
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Durante mais de 2 horas, foi proporcionada a  

todos/as os/as participantes uma experiência com 

muito movimento, actividade física, música, cor e  

animação, a cargo dos Persil Noir, Improvise and 

Organize Association, Ana Gaspar Zumba, Escola 

de Música Bino´s Music, Fanfarra dos Bombeiros 

Voluntários de Águeda, Grupo de Bombos Bate  

Forte, Valéria Show e Rodrigo Gouveia.  

Esta iniciativa, que contou com o apoio da Câmara 

Municipal de Águeda através do Centro Municipal 

de Marcha e algumas empresas do Concelho,  

pretende mobilizar e sensibilizar a comunidade 

para o trabalho desenvolvido pela CERCIAG e  

para a iniciativa Pirilampo Mágico 2022 -  

campanha que se realiza anualmente, organizada 

pela FENACERCI - Federação Nacional de  

Cooperativas de Solidariedade Social em  

colaboração com a RTP e a R.D.P. Antena 1. 

 

Sopas e Aromas 

A CERCIAG abriu portas e realizou no dia 26 de  

Novembro o evento «Sopas e Aromas», com uma 

casa cheia. Para além da VI Mostra de  

Doçaria que contou com a participação de duas  

dezenas de Pastelarias da região, aconteceu ainda o 

XI Concurso de Sopas. 

Na categoria de Particulares, a Sopa de Peixe à  

Portuguesa de Lina Roque saiu vencedora. O 2º  

lugar foi conquistado por Ana Luísa Gomes e Paula 

Almeida e o 3º lugar pela estreante equipa da Casa 

de Abrigo. 

O Restaurante do Capador foi o grande vencedor na  

categoria dos restaurantes, com a Sopa de Leitão. 

Sempre presentes neste concurso, o Restaurante O 

Florindo arrecadou o 2º lugar e o Restaurante  

Ipiranga o 3º. 

O Centro Social e Paroquial de Recardães e a  

AFA – Associação Fermentelense de Assistência 

obtiveram o 2º e 3º lugar respectivamente, na  

categoria das Associações, em que a grande  

vencedora foi a Sopa à Pescador da Cruz Vermelha 

Portuguesa – Delegação de Águeda. 

A noite contou com a vibrante presença do Miguelito 

da Concertina, que garantiu muita animação a todas 

as pessoas presentes. 
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Festa de Natal CERCIAG 

Decorreu no dia 16 de Dezembro, a Festa de Natal da  

CERCIAG. Um dia diferente, divertido, de partilha e 

muita animação. Foram muitos e variados os  

momentos de entretenimento, com actuações de  

grupos de pessoas apoiadas e trabalhadores/as. 

Agradecemos o contributo de diferentes pessoas e  

entidades que tornaram esta festa um verdadeiro  

sucesso: O Relvas – Batata frita caseira de Augusto 

José Henriques, Café Miravagos, Broa do João -  

Padaria Pastelaria, Magia dos Sabores – Padaria e 

Pastelaria, Churrasqueira Venda Nova 25, Pastelaria S. 

Mamede (Talhadas), João Claro (animação musical) 

Hugo Santos / Vítor Russo (Motards Pais Natal). 

 

 

 

 

 

 

 

Jantar de Natal 

O ano de 2022 permitiu o retorno de actividades de  

convívio, suspensas por segurança nos últimos anos.  

Encerrando mais um ano e num espírito natalício, foi  

realizado o Jantar de Natal da CERCIAG, a 16 de Dezembro 

de 2022. Reuniu 86 pessoas, entre órgãos sociais e  

trabalhadores/as, numa noite de confraternização,  

fundamental para a agregação do sentido de pertença,  

comum, à organização. 
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Distribuição de Cabazes de Natal 

A CERCIAG agradece publicamente às seguintes empresas: HFA -  

Henrique, Fernando & Alves, S.A.; José Luis & Filhos; Litoprint – Artes 

Gráficas, Lda.; Mafirol - Equipamentos Comerciais, S.A.; Manuel  

Malheiro—Caixilharia Metálica, Lda.; Metalurgica Val D'Erva, Lda.;  

Miranda & Irmão, Lda.; PECOL - Sistemas de Fixação, S.A.; na pessoa do 

Sr. Paulo Coelho; Pedrag - Industria De Cerâmica, Lda.; Perfilchapa; 

Pneuval; Portary - Gestão de Resíduos, S.A.; Qual; Sociedade Comercial 

do Vouga, Lda.; Tupai - Fábrica de Acessórios Industriais, S.A.; Arcolaser; 

Agriloja; Litan – Estantes Metálicas S.A.; Euroamenos; O Relvas – Batata 

frita caseira de Augusto José Henriques; Condutente – Consultadoria 

Contabilística e de Gestão, Lda.; Transjanardo, Transportes Lda.;  

Multimetal – Construções Metálicas Lda.; SICAF – Sociedade de  

Informática Assessoria e Formação, Lda.; Neocom; Fornos e Companhia; 

Farmácia Janeiro; LFitness; Yoga Águeda; Músculos e Companhia;  

FisiOne – Fisioterapia e Bem Estar; Fabriplás  – Fábrica de Plásticos, 

Lda.; InspeÁgueda – Sociedade Inspecção Automóveis, Lda.; Pingo  

Doce; Manufacturas Santos, S.A.. 

A campanha de angariação de bens alimentares junto destas entidades 

excedeu todas as expectativas! Graças à generosa contribuição de  

funcionários/as e entidades patronais, no dia 16 de Dezembro, dia da sua 

Festa de Natal, a CERCIAG ofereceu 70 Cabazes de Natal, com um peso 

médio de 35kg, num total de 2500 kg de alimentos, às suas famílias mais 

carenciadas. 

Fica-nos a certeza de um Natal mais feliz e a gratidão por tudo o que 

mantemos. Um sincero OBRIGADA! 

 

Entrega de Cabazes Apoio domiciliário  

Cumprindo mais um ano de serviço e lembrando quem são os/as mais  

importantes para a CERCIAG, o apoio domiciliário presenteou com um 

cabaz de Natal as pessoas apoiadas por este serviço. O cabaz oferecido 

é um exclusivo de produtos confeccionados pelas diferentes áreas da 

CERCIAG, que muito se empenharam para tornar esta época ainda mais 

especial.  

Este é mais um gesto de agradecimento pela escolha dos nossos  

serviços e pelo carinho demonstrado ao longo do ano de 2022. 
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Presentes de Natal BPI 

Pelo segundo ano consecutivo os/as colaboradores/as do Balcão de 

Águeda do BPI juntaram-se numa iniciativa solidária com o objectivo de 

voltar a proporcionar um Natal mais caloroso às pessoas apoiadas nas 

respostas residenciais da CERCIAG através da entrega de presentes, 

tendo como referência as escolhas de cada um/a. 

Todos os gestos vindos do exterior, têm um impacto e significado muito 

positivo nas pessoas apoiadas nestas respostas, nomeadamente nas que 

por algum motivo estão impedidas de passar esta quadra festiva junto da 

família. 

Obrigada pela iniciativa! 

 

CERCIAG - Loja de Natal 2022 

De 25 de Novembro a 24 de Dezembro de 2022, a CERCIAG abriu ao 
público a sua Loja de Natal, na Rua José Maria Veloso (Rua de Baixo). 
Agradecemos a todas as pessoas que nos visitaram e tanto elogiaram os 
nossos produtos e o trabalho da nossa Organização.  

A lealdade demonstrada pela comunidade para com esta iniciativa, há já 
tantos anos, enche-nos de orgulho e motiva-nos a fazer cada vez mais e 
melhor. 

O nosso obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 



13 | 26 

CERCIAG_ORA 
 
 

Boletim Informativo da CERCIAG   

 

Competição de Judo - Cernache-Coimbra 

No dia 4 de Dezembro decorreu em Cernache-Coimbra, o Campeonato 

AS Nacional Seniores, o Campeonato Nacional Paralímpico e a Taça de 

Portugal de Judo Adaptado FPJ/ANDDI de 2022. 

A CERCIAG esteve representada por três judocas, André Vieira, António 

Paulino e Paulo Lino, que estiveram a disputar a Taça de Portugal de  

Judo Adaptado 2022. A Taça de Portugal foi conquistada pela CERCIGUI, 

que conseguiu totalizar mais pontos no decorrer dos vários combates. 

Individualmente, os atletas da CERCIAG conquistaram de forma exemplar 

duas medalhas de ouro (André Vieira -81kg e Paulo Lino -66kg) e uma de 

prata (António Paulino -81kg). 

 

 

 

 

 

 

 

CERCIAG no 63º aniversário da FPJudo 

No dia 10 de Dezembro, a Federação Portuguesa de Judo celebrou o seu 

63º aniversário com um almoço comemorativo, realizado no Convento de 

São Francisco, em Coimbra.  

Os judocas da CERCIAG, António Paulino Gomes e 

Paulo Lino, marcaram presença no evento, tendo sido 

homenageados com um Diploma de Reconhecimento de 

Mérito Desportivo pelos excelentes resultados  

alcançados no Campeonato do Mundo de Judown, que 

aconteceu em Outubro na Ilha da Madeira. 

No decorrer da Cerimónia, foi ainda distinguido o  

treinador António da Costa, com a atribuição da  

graduação de 5º DAN. 

 

CERCIAG na 1ª Gala do Desporto Jornal da Bairrada 

No dia 15 de Dezembro, realizou-se no restaurante D. Rogério, em Oiã, a 

11ª Gala do Desporto do Jornal da Bairrada, durante a qual foram  

entregues prémios às personalidades e clubes/associações que  

obtiveram resultados de excelência na época desportiva 2021/2022. 

Os atletas da CERCIAG André Vieira e Paulo Lino foram distinguidos no 

decorrer da gala, tendo recebido ambos um Diploma de Mérito  

Desportivo, pelos excelentes resultados obtidos na última época  

desportiva. 
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Departamento de Formação 

Inícios de FPCT  

No decorrer do mês de Outubro, 16 formandos/as do Departamento 

de Formação da CERCIAG, dos cursos de Carpintaria, Restauração 

e Jardinagem iniciaram a sua Formação Prática em Contexto de 

Trabalho (FPCT). 

Para isso, a CERCIAG contou com várias entidades parceiras que 

se disponibilizaram para os acolher e lhes proporcionar várias 

aprendizagens em contexto de trabalho, nomeadamente:  

Controlbath, Unipessoal Lda.; Luís Miguel Branco, Unipessoal Lda.; 

Calado & Irmão, Lda.; Golfinho-Inovação em Bricolage, Lda.; Móveis 

Salvador & Silva, Lda.; R.C.D. - Móveis, Unipessoal, Lda.;  

Distribairro - Supermercados, Lda; Pastelaria Doce Passion, Lda; 

CERCIAG - Serviço de Cozinha e Bar; Misericórdia de  

Albergaria-a-Velha; Município de Águeda; LAAC - Liga dos Amigos 

de Aguada de Cima; Agrupamento de Escolas de Águeda Sul;  

Freguesia de Valongo do Vouga; União de Freguesias de Barrô e 

Aguada de Baixo; e Município de Albergaria-a-Velha. 

A CERCIAG deseja a todos/as o maior sucesso e agradece  

publicamente o acolhimento prestado por estas entidades parceiras. 

 

 

 

 

 

 

Finalistas de Cerâmica 

Dia 18 de Outubro, os/as formandos/as do curso 3 – Cerâmica,  

concluíram a sua Formação Prática em Contexto de Trabalho 

(FPCT). 

Esta experiência constituiu um marco importante nas suas vidas e 

decorreu nas seguintes entidades parceiras: 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. 

Importa referir que, quatro formandos/as deste curso ficarão  

integrados/as: 3 com a medida Estágio de Inserção e 1 com a medida 

Contrato Emprego Inserção+ (medidas activas de emprego do IEFP). 

Esta foi a ultima etapa do seu percurso formativo, através do qual  

obtiveram a certificação profissional na referida área, no dia 19 de  

Outubro. 

A CERCIAG deseja-lhes muito sucesso nesta nova etapa das suas vidas.  
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Novos Cursos 

No último trimestre o Departamento de Formação acolheu vários novos 
cursos de formação profissional inicial, ao abrigo do Programa  
Operacional Inclusão Social e Emprego.  

A 3 de Outubro iniciaram os cursos de Operador/a de Acabamentos de 
Madeira e Mobiliário e de Cozinheiro/a. 

A 11 de Outubro iniciou o curso de Cerâmica com os/as seus/suas  
formandos/as. 

Ainda em  Outubro foram iniciados os cursos de Serralheiro/a Civil e  
Operador/a de Jardinagem. 

A CERCIAG deu as boas – vindas às novas formandas e aos novos  
formandos que iniciaram os seus cursos. 

 

Curso 1 - Operador/a de Acabamentos de Madeira e Mobiliário visita 

Momento Numérico, S.A. 

No dia 17 de Novembro de 2022, o Curso 1 – Operador/a de  

Acabamentos de Madeira e Mobiliário, financiado pelo Programa  

Operacional POISE-03-42I5-FSE-000033, do Departamento de Formação 

da CERCIAG, realizou uma visita de estudo à empresa Momento  

Numérico, S.A., sediada na zona industrial de Albergaria-a-Velha.  

A empresa Momento Numérico, S.A. dedica-se à produção de mobiliário 

infantil/juvenil, de produtos certificados com elevada qualidade, design e  

acabamento inovadores, nomeadamente ao nível das cores utilizadas e 

das nervuras e relevos incorporados na madeira. 

Esta actividade permitiu consolidar os conteúdos de algumas unidades do 

referencial do Curso de Operador/a de Acabamentos de Madeira e  

Mobiliário, bem como observar o planeamento e logística da construção 

do mobiliário infantil. 

Os formandos tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos das   

várias matérias desde a recepção do material ao produto final, sendo 

apresentadas as matérias-primas, as diferentes máquinas, a zona de  

produção, o espaço de montagem, a zona de pintura, o embalamento e 

espaço de armazenamento. 

Todos os formandos elogiaram a receptividade da empresa e a forma  

como foi guiada a visita, sempre com detalhada informação sobre o  

funcionamento da produção, bem como o esclarecimento de dúvidas dos 

presentes.  

Agradecemos à empresa a sua atenção e disponibilidade! 
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Cursos 8 e 9 visitaram Agriloja 

A 18 de Novembro de 2022, os cursos 8 - Operador/a 

de Jardinagem e 9 - Jardinagem financiados pelo  

programa Operacional POISE-03-4229-FSE-000238, 

do Departamento de Formação da CERCIAG,  

realizaram uma visita de estudo à Agriloja em Águeda. 

No decorrer da visita os/as formandos/as observaram a 

disposição em loja das plantas, dos materiais e das 

máquinas utilizadas nos jardins. Reconheceram os  

cuidados a ter na manutenção e no transporte das 

plantas, e observaram também os preços do material e 

máquinas que utilizam regularmente no decorrer do 

curso. 

O nosso agradecimento à Agriloja - Águeda que nos 

acolheu com simpatia e demonstrou toda a  

disponibilidade no acompanhamento e esclarecimento 

dos/as nossos/as formandos/as. 

 

Curso 8 e 9 visitam Agrijardim 

No dia 18 de Novembro de 2022, os cursos 8 - Operador/a 

de Jardinagem e 9 – Jardinagem, financiados pelo  

programa Operacional POISE-03-4229-FSE-000238, do 

Departamento de Formação da CERCIAG, realizaram uma 

visita de estudo à Agrijardim- Viveiros e Centro de  

Jardinagem em Águeda. 

Com esta actividade, os/as formandos/as tiveram a  

oportunidade de:  

 Observar como estão dispostas as plantas em viveiro; 

 Identificar as diversas espécies de plantas e árvores  

ornamentais utilizadas nos jardins e como as agrupar de 

acordo com as características; 

 Observar os cuidados requeridos pelas diferentes  

espécies nomeadamente quanto à adubação, rega, controlo 

de pragas e doença nas plantas. 

Os/as formandos/as gostaram da experiência, tendo  

considerado a actividade muito enriquecedora para o seu 

percurso formativo, uma vez que permitiu consolidar os  

conhecimentos adquiridos. 

Agradecemos a disponibilidade, acolhimento e simpatia por 

parte da Agrijardim - Viveiros e Centro de Jardinagem. 
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Curso 12 – Empregado/a de Andares visita Águeda Hostel & Friends 

No dia 21 de Novembro de 2022, o curso 12 – Empregado/a de Andares, 

financiado pelo programa Operacional POISE-03-4229-FSE-000238, do 

Departamento de Formação da CERCIAG, realizou uma visita de estudo 

ao Águeda Hostel & Friends. 

O Águeda Hostel & Friends está localizado no centro histórico pedonal da 

cidade, na Zona Ribeirinha, com proximidade às atracções urbanas da 

cidade. 

Com a realização desta visita, as formandas tiveram a oportunidade de 

observar em contexto real, o funcionamento geral e as tarefas diárias num 

estabelecimento hoteleiro, nomeadamente um hostel, principalmente na 

perspectiva do/a Empregado/a de Andares. 

Possibilitou também observar os serviços prestados e consolidar os  

conhecimentos adquiridos ao longo do seu percurso formativo. 

Agradecemos a total disponibilidade e simpatia por parte do Águeda  

Hostel & Friends. 

 

Curso 12 – Empregado/a de Andares visita XPT Águeda 

No dia 21 de Novembro de 2022, o curso 12 – Empregado/a de 

Andares, financiado pelo programa Operacional  

POISE-03-4229-FSE-000238, do Departamento de Formação 

da CERCIAG, realizou uma visita de estudo ao XPT Águeda. 

O Alojamento Local XPT está localizado em pleno centro  

histórico de Águeda, disponibilizando uma série de  

comodidades aos seus/suas hóspedes.  

Com a realização desta visita as formandas tiveram a  

oportunidade de observar o desempenho das tarefas diárias, 

principalmente na perspectiva do/a Empregado/a de Andares e 

também possível adquirir conhecimentos relativamente aos 

serviços prestados e observar as especificidades desta área 

hoteleira. 

O Curso 12 – Empregado/a de Andares agradece a total disponibilidade e 

simpatia por parte do XPT Águeda. 

 

Curso 12 – Empregado/a de Andares visita Hotel Conde 

de Águeda 

No dia 28 de Novembro de 2022, o curso 12 – Empregado/a 

de Andares, financiado pelo programa Operacional  

POISE-03-4229-FSE-000238, do Departamento de  

Formação da CERCIAG, realizou uma visita de estudo ao 

Hotel Conde de Águeda. 



18 | 26 

CERCIAG_ORA 
 
 

Boletim Informativo da CERCIAG   

 

O Hotel Conde de Águeda é um hotel de charme e design, que 

se situa no centro histórico da cidade de Águeda, perto do rio e 

com vistas excepcionais sobre o campo e as montanhas. 

Com esta visita, as formandas tiveram a possibilidade de  

observar em contexto real, as tarefas diárias num hotel,  

principalmente na perspectiva do/a Empregado/a de Andares e 

também adquirir mais conhecimentos relativos aos serviços do 

alojamento hoteleiro. 

O curso 12 – Empregado/a de Andares, agradece toda a  

simpatia, acolhimento e disponibilidade do Hotel Conde de 

Águeda. 

 

Curso 5 - Serralheiro/a Civil visita Correta Construções, Lda 

No dia 07 de Dezembro de 2022, o curso 5-Serralhario/a Civil,  

financiado pelo programa Operacional POISE-03-42I5-FSE-000033, 

do Departamento de Formação da CERCIAG, realizou uma visita de 

estudo à empresa Correcta Construções, LDA. 

As principais áreas de mercado da Correcta Construções, LDA são a 

construção civil, metalomecânica e projectos especiais para o sector 

dos portos, barragens e comportas. A sede da empresa está  

localizada em Quinta do Loureiro – Cacia, Aveiro.  

Esta actividade possibilitou conhecer in loco o espaço de construção 

de trabalhos de oficinais de bancada, ambiente, segurança, higiene e 

saúde no trabalho, materiais de construção metalomecânica e  

consolidar os conteúdos das unidades programáticas. Os formandos 

obtiveram, assim, maior conhecimento da estrutura de uma empresa 

de Serralharia. 

O curso 5 - Serralheiro/a Civil, agradece a disponibilidade, acolhimento e 

simpatia da equipa da Correcta Construções, LDA.. 
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Curso 1 - Operador/a de Acabamentos de  

madeira e Mobiliário visita empresa Golfinho 

No dia 13 de Dezembro de 2022, o Curso 1 –  

Operador/a de Acabamentos de Madeira e  

Mobiliário, financiado pelo Programa Operacional 

POISE-03-4229-FSE-000238, do Departamento de 

Formação da CERCIAG, realizou uma visita de  

estudo à empresa Golfinho. 

A empresa Golfinho é uma Marca Registada  

Portuguesa presente no mercado desde 1977,  

sendo actualmente uma das principais empresas no 

mercado ibérico na sua área de negócio: produção e 

comercialização de uma vasta gama de varões e 

acessórios. A Golfinho disponibiliza produtos  

fabricados com madeira de origem controlada, contribuindo para a  

sustentabilidade dos recursos naturais, assumindo uma clara postura 

“amiga do ambiente”. 

Esta visita de estudo foi uma mais valia para os formandos do referido 

curso, uma vez que observaram a planificação e logística da gama de 

produtos, as variadas formas de acabamentos do produto final, as  

máquinas, ferramentas e equipamentos de protecção individual e  

colectiva. 

A visita de estudo foi uma experiência muito positiva e enriquecedora.  

Um Bem-haja a toda a equipa da empresa. 

 

Curso 3 - Cerâmica visita Museu da Fundação Dionísio Pinheiro e 

Alice Cardoso Pinheiro 

No dia 13 de Dezembro, os/as formandos/as do curso  

3 - Cerâmica, financiado pelo programa Operacional 

POISE-03-42I5-FSE-000033, do Departamento de 

Formação da CERCIAG, realizaram uma visita de  

estudo ao Museu da Fundação Dionísio Pinheiro e 

Alice Cardoso Pinheiro.  

Esta Fundação é uma instituição cultural de âmbito 

europeu ao serviço da comunidade nacional, que tem 

como missão sensibilizar o público para a arte nas 

mais diversas formas de expressão, mantendo aberto 

o Museu com o espólio artístico herdado dos/as 

seus/suas fundadores/as e o seu enriquecimento com 

aquisições pontuais, de forma a valorizar o diálogo 

museológico, que ambicionamos como contemporâ-

neo, ecléctico, educativo... 

Os/as formandos/as fizeram uma visita geral a todas 

as salas do museu e tiveram o prazer de privar com o 

Sr. Conservador Dr. Vieira Duque que os/as levou 
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numa “viagem” pelos vários séculos de história da  

cerâmica, da qual a Fundação é detentora,  

aprofundando assim os seus conhecimentos da história 

da cerâmica. 

O curso 3 - Cerâmica agradece a disponibilidade para 

os/as receber tão prontamente, com tanta simpatia e  

amabilidade.  

Um bem-haja a todos/as os/as colaboradores/as com o 

qual tivemos o gosto de nos cruzar. 

 

Curso 11 - Empregado/a da Andares visita Hotel 

Conde de Águeda 

As formandas do curso 11 – Empregado/a de Andares, 

financiado pelo programa Operacional POISE-03-42I5-

FSE-000033 do Departamento de Formação da  

CERCIAG, realizaram no dia 15 de Dezembro, uma  

visita de estudo ao Hotel Conde de Águeda.  

O Hotel Conde de Águeda é um hotel de charme e  

design, que se situa no centro histórico da cidade de 

Águeda, perto do rio e com vistas excepcionais sobre o 

campo e as montanhas. 

Com a realização desta visita, as formandas tiveram a 

possibilidade de observar em contexto real as tarefas 

diárias do/a Empregado/a de Andares e também,  

adquirir mais conhecimentos relativos aos serviços  

diferenciados oferecidos pelo hotel. 

O curso 11 – Empregado/a de Andares, agradece toda a disponibilidade, 

acolhimento e simpatia com que foi recebido pela equipa do Hotel Conde 

de Águeda. 

 

Curso 9 - Assistente Administrativo/a visita Loja de 

Natal da CERCIAG 

No dia 15 de Dezembro de 2022, os/as formandos/as do 

curso de formação profissional 9 - Assistente  

Administrativo/a do Departamento de Formação da 

CERCIAG, financiado pelo Programa Operacional  

POISE-03-42I5-FSE-000033, foram os/as principais  

responsáveis pelo atendimento ao público na Loja de 

Natal da CERCIAG, em Águeda. 

Esta actividade foi considerada muito enriquecedora  

pelos/as formandos/as e o feedback dos/as clientes 

acerca do atendimento que tiveram por parte dos/as  

formandos/as também foi muito positivo! 
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Cursos 12 e 13 visitam empresa Hegisantos 

A 19 de Dezembro de 2022, os cursos  12 –  

Empregado/a de Andares e 13 - Serviços Gerais,  

financiados pelo programa Operacional POISE-03-4229-

FSE-000238, do Departamento de Formação da  

CERCIAG, realizaram uma visita de estudo à empresa 

Hegisantos. 

A Hegisantos, tem 25 anos de experiência no mercado, 

localiza-se na zona industrial de Oiã e é especializada na 

distribuição e comercialização de produtos, sistemas e 

equipamentos de higiene e limpeza.  

Com a realização desta visita, os/as formandos/as  

tiveram a possibilidade de observar e adquirir mais  

conhecimentos sobre produtos e equipamentos de  

higiene e limpeza, na perspectiva do perfil de  

Empregado/a de andares. 

Os cursos 12 – Empregado/a de Andares e 13 – Serviços Gerais  

agradecem a simpatia, disponibilidade e excepcional acolhimento da  

Hegisantos. 

 

Curso 2 - Carpintaria visita empresa Golfinho 

No dia  20 de Dezembro de 2022, o Curso 2 – Carpintaria, financiado pelo 

Programa Operacional POISE-03-4229-FSE-000238, do Departamento de 

Formação da CERCIAG, realizou uma visita de estudo à empresa  

Golfinho. 

A empresa Golfinho é uma Marca Registada Portuguesa presente no  

mercado desde 1977, sendo actualmente uma das principais empresas 

no mercado ibérico na sua área de negócio: produção e comercialização 

de uma vasta gama de varões e acessórios.  

A Golfinho disponibiliza produtos fabricados com madeira 

de origem controlada, contribuindo para a  

sustentabilidade dos recursos naturais, assumindo uma 

clara postura “amiga do ambiente”. 

Esta visita de estudo foi uma mais valia para os  

formandos do referido curso, uma vez que observaram a 

planificação e logística da gama de produtos, as variadas 

formas de acabamentos do produto final, as máquinas e 

ferramentas e os equipamentos de protecção individual e 

colectiva. 

A visita de estudo tornou-se uma experiência muito  

positiva e enriquecedora. Um bem-haja a toda a empresa 

Golfinho. 
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Curso 4 – Cerâmica visita Museu da Fundação  

Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro 

No dia 20 de Dezembro, os/as formandos/as do curso  

4 - Cerâmica, financiado pelo programa Operacional POISE-

03-4229-FSE-000238, do Departamento de Formação da  

CERCIAG, realizou uma visita de estudo ao Museu da  

Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro.  

Esta Fundação é uma instituição cultural de âmbito  

europeu ao serviço da comunidade nacional, que tem  

como missão sensibilizar o público para a arte nas mais  

diversas formas de expressão, mantendo aberto o Museu 

com o espólio artístico herdado dos/as seus/suas  

fundadores/as e o seu enriquecimento com aquisições  

pontuais, de forma a valorizar o diálogo museológico, que 

ambicionamos como contemporâneo, ecléctico, educativo... 

Os/as formandos/as fizeram uma visita geral a todas as  

salas do museu, mas com uma paragem mais longa na Sala 

da Cerâmica, onde observaram vários século de história da 

cerâmica, da qual a Fundação é detentora, aprofundando 

assim os seus conhecimentos da história da cerâmica. 

O curso 4 - Cerâmica agradece a disponibilidade para o  

receber tão prontamente, com tanta simpatia e amabilidade. 

Um bem-haja a todos/as os/as colaboradores/as com o qual 

tivemos o gosto de nos cruzar. 

 

Cursos 5 e 6 visitam empresa Auto Reparações José Luís &  

Filhos, Lda. 

A 20 de Dezembro de 2022, o curso 5 - Serralheiro/a Civil e o curso   

6 - Serralharia, financiados pelo programa Operacional POISE-03-4229

-FSE-000238, do Departamento de Formação da CERCIAG, realizaram 

uma visita de estudo à empresa Auto Reparações José Luís & Filhos, 

Lda.. 

Esta empresa iniciou a sua actividade no ano de 2001 e a sua  

actividade consiste na reparação mecânica de veículos automóveis, 

chaparia e pintura. Foi evoluindo ao longo dos anos, alargando  

progressivamente o seu leque de serviços, entre eles, secção de chapa 

e pintura, secção de peças e diagnóstico. 

Esta actividade foi muito positiva pois permitiu aos formandos um maior 

conhecimento da estrutura de uma empresa, conhecer os espaços de 

bate chapas, cabine de pintura e acabamentos e consolidar os  

conteúdos relativos às unidades programáticas relacionadas com  

acabamentos e superfície. 

Agradecemos a disponibilidade, acolhimento e simpatia por parte da 

empresa Auto Reparações José Luís & Filhos, Lda. 
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Cursos 10, 11 e 18 – Visitam a empresa Litoprint - Artes 

Gráficas, Lda. 

A 21 de Dezembro de 2022, os/as formandos/as dos 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 empresa Litoprint - Artes Gráficas, Lda. com o objectivo de 

aprofundar conhecimentos acerca das seguintes temáticas:  

 Escritório electrónico – segurança e partilha de ficheiros;  

 Informática na actividade administrativa;  

 Aplicações informáticas de gestão integrada e Gestão de 

bases de dados e correio electrónico.  

Os/as formandos/as tiveram oportunidade de conhecer o  

funcionamento desta empresa, toda a sua dinâmica de  

trabalho e acompanharam o percurso de um projecto desde a 

sua concepção e idealização até ao resultado final. Além disso, 

assistiram à produção de variados produtos em  

diferentes etapas da sua elaboração, através da observação 

de diversos equipamentos a operar. 

Esta visita foi avaliada muito positivamente pelos/as  

formandos/as. Além de terem sido muito bem recebidos,  

tiveram oportunidade de esclarecer algumas dúvidas e fizeram  

muitas aprendizagens relacionadas com as unidades de  

formação e não só! Desta forma, agradecemos à Litoprint - 

Artes Gráficas, Lda. toda a atenção e disponibilidade com que 

nos receberam e ainda pelo presente que entregaram a  

todos/as os/as formandos/as.  

Bem hajam! 

 

Curso 8 – Operador/a de jardinagem visita Plantaven 

No dia 22 de Dezembro de 2022, o curso 8 - Operador/a de 

Jardinagem, financiado pelo programa Operacional POISE-03-

4229-FSE-000238, do Departamento de Formação da  

CERCIAG, realizou uma visita de estudo à Plantaven -  

comércio de plantas, Lda. 

Esta actividade permitiu consolidar os conteúdos relativos a 

várias  

unidades programáticas, tais como: 

 Fitossanidade: reconhecer os meios de luta e protecção das 

plantas; 

 Fertilização: identificar e reconhecer fertilizantes; 

 Plantas Ornamentais multiplicação: Exigência a respeitar na  

multiplicação de plantas;  
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Os/as formandos/as observaram como estruturar plantas de acordo 

com espécie e as suas exigências. 

Identificaram as várias espécies de plantas, utilizadas nos jardins. 

Obtiveram conhecimento de como adubar de acordo com as  

características da planta e as suas exigências, e como actuar, em 

caso de pragas ou doença nas plantas.  

Foi uma actividade muito enriquecedora pois serviu para aprender e 

consolidar conhecimentos dos cuidados a ter com as plantas e a  

forma correcta de as cuidar. 

Agradecemos a disponibilidade, acolhimento e simpatia por parte da 

Plantaven - comércio de plantas, Lda. 

 

Cursos 12 e 13  visitaram a empresa Hegisx 

No dia 23 de Dezembro de 2022, os cursos 12 – Empregado/a de  

Andares e 13 – Serviços Gerais, financiados pelo programa Operacional 

POISE-03-4229-FSE-000238, do Departamento de Formação da  

CERCIAG, realizou uma visita de estudo à empresa Hegisx. 

A Hegisx, é a empresa do Grupo Hegisantos, criada com o foco na  

prestação de serviços de limpeza profissional. Coloca no mercado uma 

lavandaria industrial com uma capacidade de resposta adequada a  

diversas tipologias de negócio, actuando na área da Hotelaria,  

Restauração e IPSS’s. 

Os/as formandos/as consideraram importante a realização desta  

actividade, uma vez que lhes permitiu a observação de equipamentos  

diferentes dos que estão habituados/as a manusear e também adquirir 

mais conhecimentos sobre lavagem, secagem e passagem de roupa. 

Os cursos 12 – Empregado/a de Andares e 13 – Serviços Gerais, estão 

gratos pela simpatia, disponibilidade e excepcional acolhimento da  

Hegisx. 
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Acção de sensibilização sobre reciclagem 

Decorreu no dia 30 de Novembro, no Auditório da CERCIAG, uma Acção 

de Sensibilização sobre Reciclagem. 

Esta actividade foi dinamizada pela turma B2 (cursos 10 - Assistente  

Administrativo/a e 12 - Empregado/a de Andares), sob a orientação da 

professora Dora Viegas, e foi dirigida aos/às formandos/as dos cursos de  

formação tecnológica do D.F. e pessoas apoiadas do CACI. 

Os principais objectivos desta sessão foram: estimular a consciência para 

a necessidade de reciclar e a sua importância; separar os diferentes tipos 

de materiais para a reciclagem e conhecer a definição de 3 e 5 R’s.  

Foi dada a oportunidade aos/às presentes de tirarem dúvidas e participa-

rem activamente na actividade de recolha, separação e colocação dos  

materiais nos devidos ecopontos. Esta acção, para além de ter  

proporcionado uma boa dinâmica de grupo, foi muito importante para a 

consciencialização da protecção e sustentabilidade do meio ambiente. 

 

Cursos de Formação Profissional Inicial  

A partir de Fevereiro de 2023, a CERCIAG irá disponibilizar novos cursos 

de formação profissional inicial de Percurso C 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. 

- CARPINTARIA 

- CERÂMICA 

- SERRALHARIA 

- JARDINAGEM 

- PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS 

- SERVIÇOS GERAIS 

- RESTAURAÇÃO 

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. 
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Contactos 
Raso de Paredes 
3750-316 Águeda 

 
Tel: +351 234612020 
Fax: +351 234612022 

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


