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Entre nós

Avaliação de Satisfação

O “Entre Nós” divulga iniciativas e actividades do CEERDL
aos seus Clientes, Colaboradores e Parceiros.
Estará disponível para download em www.ceerdl.org.
Contribua com ideias, sugestões e opiniões para que esta
newsletter seja realmente “Entre Nós”.

Resultados 2010

Exposição no Vivaci
No mês de Fevereiro decorreu no Centro Comercial VIVACI
uma exposição/venda de produtos realizados no CEERDL.
Na abertura e encerramento foi realizada a apresentação da
peça de teatro “ Caixa de Música” e uma coreografia do grupo AmpliArte do Centro de Actividades Ocupacionais com a
participação dos elementos da organização. Esta foi uma
iniciativa do grupo “Ajudar é Viver” composto por alunos finalistas de 12º ano da Escola Secundária Raul Proença.

ParticiPAR

Já estão disponíveis para consulta no sitio de internet do
CEERDL (www.ceerdl.org), em Publicações, os resultados
do inquérito de satisfação de Clientes, Colaboradores e
Parceiros 2010 .

Educação Inclusiva pela Arte
Parcerias Museus & CEERDL

Foi lançado o primeiro número da Revista
ParticiPAR, em Dezembro de 2010.
Esta primeira edição foi desenvolvida
pelos clientes do Fórum SócioOcupacional CEERDL com o apoio do
Alto Comissariado da Saúde, e centra-se
na temática da Saúde Mental. Espera-se,
nas próximas publicações, alargar o projecto aos clientes dos restantes serviços do CEERDL e assim
tornar a Revista ParticiPAR num elemento de participação
activa e de envolvimento, associado ao Clube do Cliente.

Visita ao Parlamento
A convite da Srª deputada
Mª Conceição Jardim, um
qrupo de representantes
dos Trabalhadores de
Emprego Protegido do
CEERDL, visitaram o
Parlamento e assistiram à
apresentação do Projecto
Lei, que visa introduzir alterações ao Decreto Lei nº
290/2009. Este Projecto de Lei pretende melhorar as condições de acesso e funcionamento dos Enclaves e Centros de
Emprego Protegidos.

O Serviço Educativo, no ano lectivo 2010/11, apostou na
continuidade e reforço da interligação comunitária da Educação Inclusiva pela Arte, através das parcerias estabelecidas com o Museu da Cerâmica e Museu José Malhoa de
Caldas da Rainha, cujas actividades iniciaram no final de
Dezembro 2010. Estas actividades artísticas de cerâmica e
pintura têm por objectivo promover o desenvolvimento de
competências de observação, experimentação, reflexão
através da arte, viabilizando a participação regular de um
grupo de 16 alunos com deficiência intelectual; cujos trabalhos realizados serão integrados em duas EXPOSIÇÕES
Abertas nos espaços dos Museus da Cerâmica e José Malhoa, previstas para os meses de Maio/Junho de 2011.

I Jornadas da Juventude de Óbidos
O CEERDL participou nas I Jornadas da Juventude de Óbidos promovidas pelo Município de Óbidos, como convidados
para a sessão inaugural e III Fórum Municipal da Juventude
como parceiros. 7 Clientes do CAO participaram ainda na
demonstração desportiva de Bossia e Goalball inserido no
Programa.

Missão do CEERDL: Prestar serviços que promovam a qualidade de vida de grupos vulneráveis e suas famílias e que possibilitem as condições de acesso aos seus direitos de cidadãos, em igualdade de oportunidades.

Entre nós
Demonstração de GoalBall

No dia 28 de Fevereiro os clientes do Centro de Actividades Ocupacionais fizeram uma apresentação de Goalball na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, com os alunos do 12º ano da área de desporto. O Goalball surgiu após a II Guerra Mundial e
visava ocupar desportivamente ex-combatentes que haviam cegado em combate. Desta forma surgia o primeiro desporto criado
especificamente para pessoas com deficiências visuais, não derivando de nenhuma modalidade existente. Esta acção contribuiu
para a sensibilização da população escolar para os Direitos de plena participação das pessoas com deficiências e incapacidades.
Mais informações sobre este desporto em www.apec.org.pt/goalball.htm.

Curso de Dupla Certificação
Inicia a de 1 de Março, no Centro de Reabilitação Profissional, um curso de Operador/a de jardinagem dirigido a pessoas com deficiências e incapacidades, que irá permitir aos formandos a obtenção de certificação escolar correspondente ao
3º ciclo do ensino básico e certificação profissional nível 2.

Programa Eco-Escolas
No âmbito da candidatura ao Galardão Eco-Escolas – Bandeira Verde 2011, está a ser implementado o Plano de Acção
ambiental. Este Plano foi elaborado e aprovado pelo conselho
eco-escolas, no seguimento da auditoria ambiental realizada
pelos formandos do Centro de Reabilitação Profissional.

Visita da Srª Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação

O Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor reabriu a
sua estrutura de Restauração na Zona Industrial – Refeitório
“O Garfo”. Este espaço está agora requalificado, em resultado
da atribuição de Menção Honrosa no âmbito do prémio BPI
Capacitar.
A reabertura foi assinalada pela visita da Srª Secretária de
Estado Adjunta e da Reabilitação, Drª. Idália Moniz. A este
evento compareceram as entidades públicas e privadas que
trabalham em parceria com o CEERDL e as entidades de
tutela, que regulam a actividade da Organização.

A Srª Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação inaugurou a nova Residência Autónoma do CEERDL.
Esteve com os 8 residentes e frisou as boas condições para
a promoção de objectivos de autonomia e inclusão social.
A visita terminou no Centro de Actividades Ocupacionais
com a Srª Secretária de Estado a referir o CEERDL como
um exemplo de excelência no apoio às pessoas com deficiência, frisando o trabalho de qualidade dos técnicos e órgãos sociais.

Já se encontra disponível o Calendário 2011,
uma parceria lojas AKI e CEERDL

