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Editorial 

O Homem na Arena - Entre o crítico e o fazedor 

“Não é o crítico que conta; nem aquele que aponta o dedo 

ao homem forte que cai, ou que diz como o homem de 

acção poderia ter feito melhor. O mérito pertence ao Ho-

mem que está na arena, de cara coberta com pó, suor e 

sangue; que luta com coragem; que erra, que quase que 

chega lá por diversas vezes, porque não existe esforço 

sem erros nem aproximações; aquele que realmente se 

esforça para atingir os feitos; que é fonte de entusiasmo e 

de grande dedicação; que se entrega às causas nobres; 

aquele que, no melhor dos casos, saboreia no final o triun-

fo do grande feito e que, no pior dos casos, falhando, pelo 

menos falha enquanto corajosamente tenta, e o seu lugar 

nunca será entre aquelas almas frias e tímidas, que não 

conhecem vitória nem derrota”. 

No início de um novo ano e no actual contexto de precari-

dade e insegurança, estas palavras ditas por T. Roosevelt, 

devem fazer-nos reflectir. O Mundo não é feito por pesso-

as que tudo comentam, tudo criticam e a todos apontam 

defeitos. O Mundo é dos que o fazem, dos que o cons-

troem e dos que têm a honestidade de o viver. 

Esta é a cultura que queremos para a CERCIAG – fazer 

sempre mais, fazer sempre melhor. Perceber que a nossa 

Casa é fruto da nossa acção e que não nos norteamos 

pelo medo de falhar, ou pelas críticas. Move-nos a visão, a 

coragem, a determinação, a resistência e o carácter. Não 

assistimos acomodados ao desenrolar dos acontecimen-

tos; vivemo-los e envolvemo-nos – pelos nossos Clientes 

e por nós próprios. Quanto maior a dificuldade, maior a 

responsabilidade. Quanto maior o desafio maior o entusi-

asmo. 

Hoje, estamos todos a olhar para o futuro. Do passado 

recente vamos dar-vos conta, mas já passou. É com o fu-

turo que estamos comprometidos e é dele que certamente 

todos continuaremos a cuidar com o maior profissionalis-

mo, na certeza de que o que é verdadeiramente importan-

te não é a situação em que nos encontramos, mas os ob-

jectivos em direcção aos quais nos movemos. Algumas 

vezes podemos ter de mudar de linha, por opção própria 

ou por força das circunstâncias, mas não alteraremos o 

projecto nem alienaremos os valores. 

Não somos críticos – somos fazedores. Treinamos, diaria-

mente, o mérito de tentar e o hábito de não desistir. Lide-

ramos uma equipa cuja competência está demonstrada, 

fazedora de milagres e com alma de vencedora. E é por 

isso que estamos certos que 2016 será um excelente ano. 

 

Luísa Carvalho 

(directora geral) 

 

Departamento de Formação e Emprego 

Avaliação do formador na perspectiva do formando  

No que diz respeito à satisfação global com o desempe-

nho em cada área de formação (que engloba a avaliação 

feita pelos formandos de cada área a todos os formadores 

e professores que com eles desenvolvem actividades), 

assim como o valor global obtido considerando todos os 

cursos e todos os formadores/professores, os resultados 

obtidos são os seguintes: Costura – 96,8%; Práticas Admi-

nistrativas – 98,8%; Cerâmica – 96,5%; Serralharia – 

97,3%; Carpintaria – 99,2%; Serviços Gerais – 96,7%; 

Restauração – 95,7%; Jardinagem – 97,4%; Global – 

97,4%. 

Integrações Profissionais 2015 

Durante o ano de 2015, o Centro de Recursos acompa-

nhou 46 candidatos em Apoio à Colocação (AC) e 65 em 

Acompanhamento Pós Colocação (APC): 30 transitados 

de 2014 e 35 resultantes de novas integrações.  

Foram ainda realizados 71 Protocolos de Prática em Con-

texto de Trabalho (PCT) para 19 formandos do percurso C 

e 38 formandos do percurso B. 

Pelo segundo ano consecutivo, o Serviço de Mediação 

para o Emprego expôs no hall do Centro de Formação e 

Emprego da CERCIAG fotografias dos formandos que es-

tiveram em PCT e dos Clientes em APC, durante o ano de 

2015. 

Curtas 

Átomo em Albergaria-a-Velha 

Numa iniciativa dinamizada pelo centro Social Paroquial 

de Albergaria-a-Velha no âmbito da Semana pelo Comba-

te à Pobreza e à Exclusão Social, e a convite destes, apre-

sentação do Átomo como iniciativa de Empreendedorismo 

Social reconhecido pelo MIES no dia 10 de Outubro no 

Salão Nobre da junta de freguesia por uma técnica da 

CERCIAG. 

Átomo em Viseu 

No dia 20 de Novembro, dinamização de uma oficina no 

âmbito do Encontro Sexualidade na Deficiência na APPDA 

Viseu por dois técnicos do Átomo. 

Palestra na Mealhada sobre autodeterminação e auto-

representação 

No dia 9 de Dezembro, a convite da APPACDM de Anadia 

(CAO de Sto.Amaro na Mealhada) e da Câmara Municipal 

da Mealhada, participação nas actividades relativas ao Dia 

Nacional da Pessoa com Deficiência com a temática "(In)

dependência diferente... Autonomia Igual”. Participaram 

nesta palestra sobre autodeterminação e autorepresenta-

ção a cliente Carla Sofia Rodrigues (presidente dos AR) e 

o psicólogo dinamizador do mesmo grupo. 
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Teatro Debate (In) Dependências 

No âmbito do programa “Cuida-te” do IPDJ, a CERCIAG 

viu aprovada a sua candidatura ao Teatro Debate (In) De-

pendências. A Acção teve lugar no CEFAS - Centro de 

Formação e Assistência Social de Águeda, no dia 9 de 

Outubro, contando com a participação de 79 formandos, 

com idades compreendidas entre os 16 e 25 anos. 

Abaixo apresentamos uma breve sinopse das situações-

problema criadas pela USINA, uma associação de inter-

venção social que tem como principal objectivo a promo-

ção de Projectos de Intervenção Social que contribuam 

para o desenvolvimento sustentado da população do nos-

so país, tanto a nível cultural como social. 

 (In) Dependências é um espectáculo de Teatro Debate 

constituído por um prólogo e cinco situações de variados 

tipos de dependência. 

Cena 1: Jogos - Tema: Dependência de telemóveis e 

computador 

“Passaste a noite toda ao computador?” 

O Manuel e a João são dois irmãos. Gostam de festas, 

têm amigos, mas Manuel troca tudo por um jogo de com-

putador... 

Cena 2: Festa Tema: Álcool, Drogas e suas Conse-

quências  

“Os meus pais não sabem que estamos aqui.” 

Uma amiga dos dois irmãos, a Zé, decide dar uma festa 

porque os pais não estavam em casa... Mas as coisas não 

correram bem como ela esperava... 

Diversos 

 Participação no I Seminário AFUA Saúde Mental de 4 

técnicos da CERCIAG, no dia 4 de Dezembro. 

 Participação de duas fisioterapeutas da CERCIAG na 

Conferência Internacional de Paralisia Cerebral organi-

zada pela APCC de Coimbra no 25 de Novembro. 

Cena 3: Escola Tema: Hábito ou dependência? 

“Não sou nenhum drogado!” 

Manuel quase que é apanhado a fumar um charro na es-

cola. A Zé encontra-o e, como vai sendo hábito, ele não 

fez a sua parte do trabalho... Mais uma vez ele deixa-a em 

apuros, mas a situação ainda se complicou mais nessa 

tarde. 

Cena 4: Festival Tema: Diversão e Curiosidade  

“Uma coisa fantástica!” 

Um Festival de Verão! Muita música, dança e alegria! Os 

três amigos estão muito divertidos até que a Zé propõe 

que experimentem “uma coisa fantástica”... 

Cena 5 Casa Tema: Dependências e família 

“E se a mãe encontrou antes de nós?” 

Manuel e João não encontram algo muito importante. Pro-

curam por toda a casa... E se a mãe encontra o que tanto 

procuram? O que poderá acontecer? E se a mãe disser ao 

pai? 

O teatro debate é das melhores ferramentas de trabalho 

para utilizar com jovens, a interacção é uma mais-valia 

para a compreensão das problemáticas e a procura de 

soluções para as mesmas. Pensamos que esta acção teve 

o impacto esperado, com a interacção de alguns forman-

dos na participação das cenas e de soluções para as mes-

mas. A tomada de consciência é um passo importante pa-

ra a alteração de comportamentos e a criação de hábitos 

saudáveis. 

 Participação do coordenador do DAO e a consultora da 

qualidade na conferência com o Professor Verdugo 

"Qualidade de Vida e Paradigma de Apoios na Transfor-

mação das Práticas Profissionais e das Organizações" 

em Coimbra organizada pela FORMEN no dia 23 de Ou-

tubro. 
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Visita Quinta da Paiva 

Indo de encontro à concretização dos sonhos dos nossos 

clientes, escolhidos pelos próprios no momento de elabo-

ração/revisão dos seus planos individuais, este ano um 

grupo do Departamento de Actividades Ocupacionais ele-

geu como SONHO fazer uma viagem, ver animais e visitar 

um parque em Coimbra. Assim, no passado dia 10 de Ou-

tubro, pelas 8 horas, partimos em viagem para o Parque 

Biológico da Serra da Lousã, cumprindo-se este desafio 

que juntou um grupo de colaboradoras e clientes da CER-

CIAG num dia de companheirismo e partilha.  

À chegada, no bar do parque biológico, descansámos e 

fizemos um pequeno lanche da manhã preparando-nos 

para a aventura da vida selvagem. Embora o tempo esti-

vesse húmido e ameno nada nos parou nesta exploração 

à Quinta da Paiva. Assistimos a um pequeno filme acerca 

do trabalho desenvolvido pela Fundação ADFP 

(Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional) 

sendo o parque biológico um projecto resultante da parce-

ria entre a Fundação e o Município de Miranda do Corvo; 

Exploramos a Quinta Pedagógica, o Centro Hípico, o Mu-

seu Vivo de Artes e ofícios Tradicionais com Loja de Arte-

sanato, o Labirinto de Árvores de Fruto e o Parque de Vida 

Selvagem. Foi possível aprofundar a biofilia, contactar 

com a natureza, observar actividades agrícolas, fazer al-

gum exercício físico, valorizar o ambiente e almoçar e con-

viver com clientes e colaboradores da Fundação ADFP. 

Pela tarde, visitamos o Parque da Santa Cruz – Jardim da 

Sereia em Coimbra, assistimos a um pequeno jogo de fu-

tebol a decorrer na proximidade do jardim e, ainda, des-

cansámos e lanchamos numa esplanada de um café na 

Praça da República promovendo, assim, a integração na 

comunidade e o convívio com os conimbricenses. Após o 

levantamento de resultados dos questionários de satisfa-

ção dos clientes e colaboradores verificámos um senti-

mento de realização, contentamento e agrado por este tipo 

de actividades, deixando o desafio para próximas iniciati-

vas. 
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Festa de Halloween  

O Departamento de Actividades Ocupacionais da CERCI-

AG festejou no dia 30 de Outubro de 2015 o Halloween. 

Todos se vestiram a rigor desfrutando da animação com 

muita alegria. 

Não faltou a música, bolos, gomas e chocolates. Os clien-

tes demonstraram muita satisfação durante esta tarde fes-

tiva. 

 

. 

2º Congresso Nacional Conversas de Psi-

cologia & 1º Conferência Internacional do 

Envelhecimento Ativo 

Decorreu nos dias 04 e 05 de Novembro no Auditório da 

Reitoria da Universidade de Coimbra o 2º Congresso Naci-

onal Conversas de Psicologia & 1º Conferência Internacio-

nal do Envelhecimento Ativo. 

Considerando o tema da maior importância, a CERCIAG 

fez-se representar por três psicólogos. Este congresso 

teve como objetivo principal trazer a discussão da psicolo-

gia para a sociedade, criando um espaço de debate e par-

tilha, para que os resultados das investigações apresenta-

das estejam acessíveis a todos. Pretendia comprometer 

alunos, profissionais e interessados da sociedade civil com 

uma nova perspetiva sobre as matérias abordadas, com 

um preceito de enriquecimento individual, partilhado em 

coletivo. Este evento rico no seu programa, versou sobre a 

Psicologia nas suas variáveis transdisciplinares, o Enve-

lhecimento, a Família, a Saúde Mental, Educação e Vincu-

lação, juntando professores e investigadores, técnicos e 

especialistas de diversas nacionalidades com uma vonta-

de única de disseminar conhecimento e promover o enri-

quecimento e pluralidade de visões fundamentadas quer 

no âmbito do seu estudo, quer da intervenção. Ainda nesta 

edição, foi distinguido com o prémio Carreira o Professor 

Doutor José Pinto Gouveia, Professor Catedrático na Fa-

culdade de Psicologia e Ciências da Educação da Univer-

sidade de Coimbra.  
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Ajude-nos a “ACREDITAR”!!! 

Dando continuidade a uma iniciativa do 

ano passado, o Grupo de Autorrepresen-

tantes da CERCIAG colaborou com a 

Associação Acreditar - Coimbra, realizan-

do uma nova recolha de brinquedos durante o mês de No-

vembro para entregar no Natal. 

“Ajude-nos a ACREDITAR” contou com o apoio de colabo-

radores da CERCIAG (pensos rápidos coloridos, brinque-

dos novos – baralhos de cartas, pulseiras, anéis, colares, 

bolas, canetas, porta-chaves, animais de plástico, puzzles, 

jogos diversos, carros, cd’s de música, lápis de cor, etc.) e 

jogos de Playstation 2 e 3 originais. 

Esta foi também a forma de assinalarmos o Dia Internacio-

nal das Pessoas com Deficiência que se comemorou no 

dia 3 de Dezembro! 

Magusto Departamento de Actividades 

Ocupacionais 

Com o contributo de castanhas dos Familiares, no dia 11 

de Novembro, o Departamento de Actividades Ocupacio-

nais comemorou o S. Martinho. 

Musica, animação e alegria marcaram mais este Magusto 

na CERCIAG. 

No dia 16 de Dezembro, fomos a Coimbra entregar os do-

nativos recolhidos. Fomos muito bem recebidos, e tivemos 

oportunidade de conhecer as instalações e toda a dinâmi-

ca de funcionamento da Casa Acreditar. Mais uma vez 

viemos de coração a abarrotar, com vontade de repetir 

esta iniciativa todos os anos que conseguirmos. 

Obrigado a todos quantos nos “AJUDARAM A ACREDI-

TAR”. 
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Encontro de Técnicos de Acompanha-

mento  

A FORMEM – Federação Portuguesa de Centros de For-

mação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiên-

cia – dinamizou, em articulação com a CERCIAG - Coope-

rativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Inca-

pacidades de Águeda, C.R.L., um encontro de Técnicos 

de Acompanhamento com o tema “Reflexão sobre estraté-

gias para potenciar o emprego”, no dia 13 de Novembro 

de 2015 no auditório da CERCIAG - Agueda. 

Este encontro teve a participação da Formem do Dr. Mário 

Pereira e da Dr.ª Ana Cruz e contou com a presença de 40 

técnicos pertencentes a 15 Instituições, designadamente: 

Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento - A2000 

(Santa Marta de Penaguião); Associação de Solidariedade 

Social de Lafões – ASSOL (Oliveira de Frades); Associa-

ção Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental – APPACDM de Coimbra; APPACDM de Viseu; 

Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo - CASCI 

(Ílhavo); Centro de Educação para o Cidadão com Defici-

ência - CECD Mira Sintra (Cacém); Cooperativas de Edu-

cação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades – 

CERCIGUI (Guimarães); CERCIMARANTE (Amarante), 

CERCIAV (Aveiro); CERCIMIRA (Mira), CERCIPOM 

(Pombal), CERCICAPER (Castanheira de Pera), CERCI-

FAF (Fafe) e CERCIAG (Águeda).  

O encontro, impulsionado pela FORMEM, prendeu-se com 

as diferentes estratégias que asseguram a articulação en-

tre a formação base e a formação prática em contexto de 

Visita da CEDIARA à CERCIAG 

No seguimento da solicitação para visitar a CERCIAG do 

Centro de Dia de Ribeira de Fráguas (CEDIARA), visita 

com o intuito de trabalhar o Valor da Igualdade no âmbito 

da temática “Valores Sustentados” do seu plano transver-

sal a todas as valências, tivemos o prazer de receber esta 

Instituição no dia 26 de Novembro durante toda a tarde. 

Como forma de fomentar as actividades intergeracionais e 

reforçar que a “diferença não é impeditiva da realização de 

grandes obras”, foi com agrado que crianças e séniores da 

CEDIARA e os clientes do Centro de Actividades Ocupaci-

onais da CERCIAG participaram entusiasticamente nesta 

troca de saberes e experiências, que resultaram numa tar-

de bem passada e momentos de enorme satisfação. Tive-

mos oportunidade de assistir à actuação do Grupo de Tea-

tro no âmbito do “Projeto Idade XXL” dos séniores da CE-

DIARA e uma actuação do nosso Rancho Folclórico 

“Saltatio” bem como uma pequena demonstração do nos-

so Grupo de Malabares. 

Um bem-haja à CEDIARA pela sua visita, que contamos 

retribuir em breve! 

trabalho, como também a compatibilidade do formando 

com o local de estágio, processo de aprendizagem e de 

que forma os TAFE podem potenciar a contratação do for-

mando. 

A presença de inúmeros técnicos das diferentes Institui-

ções permitiu a partilha de práticas relativas ao acompa-

nhamento e que tipo de estratégias adoptar no que con-

cerne à formação pratica em contexto de trabalho, relacio-

namento com as entidades empregadoras e elementos 

que estão directamente em contacto com o formando, as-

sim como o papel do TAFE na integração no mercado de 

trabalho. A discussão teve por base 4 questões propostas 

no sentido de conhecer as várias realidades de trabalho e 

de perspectivar uma melhoria contínua das diferentes for-

mas de actuação. 
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Sopas e Aromas - Concurso de Sopas 

A CERCIAG organizou no passado dia 28 de Novembro, a 

VI Edição do evento Sopas e Aromas - Concurso de So-

pas. 

Com a participação de mais de duas centenas de pesso-

as, este ano o evento contou ainda com uma mostra de 

doçaria, proporcionada pelas pastelarias do Concelho e 

com doces regionais de pessoas particulares que quise-

ram contribuir para a causa. 

Esta iniciativa, para além de dar a conhecer a gastronomia 

local, tem também como objectivo a angariação de fundos, 

revertendo a favor da realização de algumas atividades 

orientadas para os clientes da CERCIAG. 

A concurso estiveram sopas de diversas Associações/

Instituições, restaurantes e pessoas particulares, tendo 

sido votadas as 3 melhores sopas de cada categoria. 

Destacam-se os primeiros lugares de cada categoria: Res-

taurantes – O Florindo (Sopa de Peixe); Associações/

Instituições – Bela Vista (Creme de Castanhas e Abóbora); 

Particulares -  Lina Roque (Sopa do mar). 

O evento foi ainda animado e abrilhantado pelas Tunas da 

Universidade de Aveiro e pelo Grupo de Danças Afro Lati-

nas da Escola Let´s Dance de Pedroso - Vila Nova de 

Gaia. 

A CERCIAG expressa o seu agradecimento a todos os 

que fizeram deste evento um sucesso. 

Acção de Sensibilização «Eu dou a mão» 

A CERCIAG realizou no dia 03 de Dezembro, no Centro 

Escolar de Macinhata, uma acção de sensibilização deno-

minada de «Eu dou a mão», no âmbito do Dia Internacio-

nal das Pessoas com Deficiência. 

A acção, que envolveu cerca de 100 crianças e professo-

res, consistiu na visualização de dois vídeos alusivos à 

temática, na realização de uma gincana adaptada e na 

construção de um mural com mensagens e desenhos rea-

lizados pelos alunos.  
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No final da actividade, foram muitos os que quiseram parti-

lhar as suas próprias diferenças e experiências com a defi-

ciência.  

A iniciativa, que sensibilizou os mais miúdos e os mais 

graúdos, promete chegar nos próximos meses a mais es-

colas dos Concelhos de abrangência da CERCIAG e ser 

alargada a famílias e pessoas da comunidade que quei-

ram participar.  

 

Assembleia Geral Ordinária da CERCIAG 

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da CERCIAG, 

nas instalações do Centro de Formação e Emprego, no dia 

04 de Novembro de 2015, pelas 21 horas. 

Da ordem de trabalhos constou a apreciação e votação do 

Plano de Actividades e Orçamento para 2016, documento 

que foi aprovado por unanimidade.  

A_JUDO’CAVA  

A CERCIAG participou, no dia 04 de Dezembro, no evento 

A_JUDO’CAVA a convite da ANDDI e do Clube de Amigos 

de Vieira (CAVA), em Vieira do Minho, integrado nas co-

memorações do Dia Internacional das Pessoas com Defi-

ciência, dos 25 anos ANDDI – Portugal e dos 10 anos do 

CAVA. Fizeram parte do evento uma aula de Judo e uma 

actividade experimental de escalada onde participaram 3 

clientes do DAO e 3 formandos do DFE, juntamente com 

outros clientes e alunos de outras instituições e escolas. 

Serviço de Catering 

A CERCIAG realizou no dia 12 de Dezembro mais um ser-

viço de catering, desta feita o Jantar de Natal do Águeda 

Andebol Clube. 

A CERCIAG coloca a Qualidade e a Excelência com que 

pauta a sua acção ao serviço dos que nos elegem para a 

organização dos seus eventos, com Charme e Requinte. 

Disponibilizamos espaço, meios, recursos e Qualidade na 

organização ou acolhimento dos mais variados eventos. 
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Semear o Boccia Sénior 

No dia 15 de Dezembro realizou-se no auditório da CER-

CIAG a acção de formação “Semear o Boccia Sénior” di-

namizada pela Associação Nacional de Desporto – Parali-

sia Cerebral (PCAND). Para a realização desta acção, a 

PCAND contou com a colaboração da CERCIAG na ce-

dência do espaço e algum material necessário. Estiveram 

presentes nesta acção quase duas dezenas de técnicos 

de várias instituições do distrito de Aveiro, com o objectivo 

de conhecer a modalidade e algumas formas de exercita-

ção da mesma.  

Cabazes de Natal do Apoio Domiciliário 

O Departamento de Apoio Domiciliário distribuiu Cabazes 

de Natal e lembranças aos seus clientes 

Cumprindo mais um ano de serviço e lembrando quem 

são os mais importantes para a CERCIAG, a coordenado-

ra do apoio domiciliário acompanhada por um elemento da 

equipa de acção directa distribuiu ao domicílio, no passa-

do dia 17 de Dezembro, um cabaz com produtos natalícios 

às famílias mais carenciadas e às restantes uma pequena 

lembrança confeccionada pelas áreas de formação da 

CERCIAG. 

Este foi apenas um pequeno gesto de agradecimento pela 

escolha do nosso serviço e pelo carinho muitas vezes de-

monstrado às equipas. 

Festa de Natal 2015 

Decorreu no dia 17 de Dezembro, na CERCIAG, a Festa 

de Natal. 

Um dia dedicado à magia da época, partilha, alegria e fes-

ta. 

Tivemos apresentações de dança e música, do DFE, e 

dos grupos de Malabares e Rancho, do DAO e da Fanfar-

ra. O Pai Natal não se esqueceu de nos fazer uma visita e 

trouxe companhia e, desde já o nosso agradecimento ao 

grupo de motards que se disponibilizou a alegrar a nossa 

festa. Agradecemos, também, ao Sr. Vital que veio cantar 

e animar. 

Houve lanche partilhado e entrega de presentes a todos 

os clientes da CERCIAG. 

Com a colaboração dos funcionários da CERCIAG e algu-

mas entidades parceiras foi possível, ao final do dia, a dis-

tribuição de 57 cabazes de bens alimentares e 45 brinque-

dos para as famílias mais carenciadas.  

Bem hajam e Boas festas! 
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Almoço Natal Residência 

O Departamento de Residências, e face ao sucesso dos 

anteriores almoços, organizou mais um convívio entre Cli-

entes, Famílias/Significativos, Direcção, Directora, DU’s, 

Equipa Técnica e ajudantes de acção directa, que se con-

cretizou no dia 19 de Dezembro no edifício sede da CER-

CIAG.    

Este encontro permitiu a troca de partilhas e experiência e 

a celebração antecipada da quadra, tendo a CERCIAG 

sido presenteada com uma oferta de um poema, redigido 

por uma mãe de um cliente. 

Este encontro envolveu a participação não só da equipa 

da Residência, mas também do DAO através da área de 
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Iniciativa «Natal Mágico» 

A Makro em parceria com a FENACERCI tornaram especi-

al o natal de 200 crianças de Águeda, através da iniciativa 

Natal Mágico - Oferta de Brinquedos Makro. 

A CERCIAG, que recebeu 200 brinquedos oferecidos pela 

Makro, teve a missão de os distribuir pelas crianças caren-

ciadas do Concelho de Águeda, especialmente as que são 

acompanhadas pelo Centro de Recursos para a Inclusão 

(CRI) e por outras situações identificadas e acompanha-

das pela instituição. 

A CERCIAG agradece à Makro e à FENACERCI esta inici-

ativa, que ”arrancou” sorrisos aos mais pequenotes. 

prestação de serviços, do DFE através da área de restau-

ração e da disponibilidade das cozinheiras da CERCIAG, 

Lurdes e Vanessa. 

A nós juntaram-se ainda a equipa de Apoio Domiciliário, 

que após o serviço, usufruíram do convívio.  
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Projeto PAR- Promovendo a Autorrepre-

sentação 

A FENACERCI levou a cabo um projeto com o apoio do 

INR, IP que teve como objectivo principal a promoção da 

autorrepresentação e a constituição duma Plataforma Na-

cional de Autorrepresentantes (PNAR).  

Uma das actividades do projecto consistiu na passagem 

de informação para os autorrepresentantes sobre a Con-

venção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, nomeadamente os seus artigos 12 e 29 e 

o seu impacto na vida das pessoas com deficiência inte-

lectual, a ainda consciencializar para as vantagens da 

existência duma Plataforma Nacional de Autorrepresen-

tantes, que poderá vir a ser membro da Plataforma Euro-

peia de Autorrepresentantes, com sede em Bruxelas. Um 

dos resultados do projeto seria a constituição desta mes-

ma Plataforma.  

Ao longo de 6 meses foram formados 10 autorrepresen-

tantes que implementaram 4 ações de (in)formação des-

centralizadas – Lisboa, Beja, Pombal e Braga, para cerca 

de 100 jovens e adultos com deficiência intelectual. Estas 

acções, onde foram discutidos alguns artigos da Conven-

ção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a sua im-

plementação a nível nacional, serviram ainda para reco-

lher interessados em fazer parte da Plataforma Nacional 

de Autorrepresentantes e para dar início a um movimento 

organizado de autorrepresentantes.  

Assim, no dia 21 de Dezembro teve lugar o evento final do 

projecto, onde se formalizou a constituição da Plataforma, 

que conta já com 15 organizações de todo o país. Este 

evento contou com a participação de cerca de 120 autorre-

presentantes e 30 profissionais e decorreu no Auditório do 

Alto dos Moinhos, em Lisboa. 

É com enorme satisfação que informamos que foram elei-

tos para o grupo dinamizador da PNAR para os próximos 

3 anos os seguintes autorrepresentantes: 

Albino Silva (CERCI Lisboa), Carla Rodrigues (CERCIAG) 

e João Pereira (CERCICA). 

Os mesmos Sonhos, uma só voz! 

Actuações da Fanfarra Zabumbar 

17.12.2015 - Festa de Natal CERCIAG 



Pág. 14 de 14 | 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 

Dia do Formando 

No dia 30 de Dezembro de 2015, o Departamento de For-

mação e Emprego da CERCIAG comemorou mais um “Dia 

do Formando”, dedicado aos finalistas que terminaram 

durante o ano de 2015 os seus cursos de formação profis-

sional. Durante a manhã, todos os formandos e colabora-

dores do departamento participaram num “Rally de Jogos”; 

durante a tarde, realizou-se uma reunião geral de final de 

ano no Auditório de Centro de Formação, onde foram exi-

bidos filmes das áreas de formação e dos finalistas e al-

guns formandos e colaboradores deixaram mensagens de 

agradecimento e incentivo aos colegas. Na cerimónia fo-

ram entregues os Diplomas de Curso a todos os finalistas 

e os Diplomas de Mérito para o Melhor Formando do 1º, 2º 

e 3º Ano e Prática em Contexto de Trabalho. 

Finalistas 

Carpintaria: Fernando Manuel da Silva Pinho, Miguel Ân-

gelo Ribeiro Marques, João Pedro Oliveira da Silva, Jorge 

Manuel da Silva Correia. 

Cerâmica: Armindo Jorge Nunes da Silva, Maria Margarida 

Alves Ferreira, Liliana Patrícia Almeida Tavares Oliveira, 

Joel Diogo Monteiro Jimenez. 

Serralharia: Diogo Jorge da Silva Santos, Carlos Filipe So-

ares Ferreira, Carmindo Emanuel Rebelo Pinto de Jesus, 

Carlos Alberto Marques da Silva. 

Costura: Cátia Filipa Domingues Ferreira, Maria de Fátima 

Ferreira, Argentina Soares Ramires, Carla Sofia dos San-

tos Lopes, Alexandra Filipa dos Santos de Almeida. 

Jardinagem: João Pedro Maia Vieira, Leandra Marlene 

Silva Fernandes, Samuel Pinheiro da Conceição. 

Práticas Administrativas: Simone Patrícia Ferreira Moreira, 

Toni José de Oliveira Martins, Mário Wilson Santos Mota, 

Tiago José Gonçalves Castro, Joana Raquel Pereira de 

Jesus. 

Serviços Gerais: Ana Maria dos Santos Mono Ramalho, 

Liliana Conceição da Silva Baptista, Manon Guillaume, 

Paula Cristina de Jesus Ferreira. 

Restauração: Juvenal Martins de Sousa, Cidália Catarina 

Lopes de Sousa, Nelson Filipe Mendes, Mara Patrícia 

Martins dos Santos. 

Formação Contínua: Adelino Jorge Marques Barbosa, Dia-

na Marlene Silva Loureiro, Filipe Branco da Silva, Paula 

Cristina Gonçalves da Costa, Verónica Jimenez Montoya, 

Alexandra Sofia Vieira da Silva, André Filipe Teixeira Hen-

riques, Carla Cristina César Simões, Gabriel de Oliveira 

Barros, Tânia Vanessa Dias de Sousa, Vítor Joel dos San-

tos Ferreira. 

Melhor Formando 1º Ano: Edgar dos Santos Lopes 

Melhor Formando 2º Ano: Fábio Alexandre Duarte dos 

Santos 

Melhor Formando 3º Ano: Tiago José Gonçalves Castro 

Melhor Formando Prática Contexto Trabalho: Liliana Con-

ceição da Silva Baptista 

Este dia simboliza o encerrar de um ciclo na vida destes 

jovens e o início de uma nova etapa de integração social e 

profissional que esperamos seja, e tudo continuaremos a 

fazer para que se concretize, de grande sucesso, no senti-

do da construção de uma sociedade mais digna e mais 

inclusiva. 


