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Newsletter CEERDL            Outubro a Dezembro de 2011 

Entre nós 

Empreendorismo: Investimento permanente e responsável em oportunidades de desenvolvimento, ambicionando  

o crescimento contínuo e sustentável 

O Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor recebeu representantes 
da administração do LIDL,  a 12 de Dezembro. Foi realizada visita às insta-
lações da floricultura e entregue à Organização um cabaz de natal, com 
produtos portugueses comercializados nas lojas Lidl, em todo o país. Esta 
visita foi acompanhada pela RTP1 e apresentada a 21 de Dezembro no 
programa “Portugal no Coração”. Esta parceria contribui para o cresci-
mento da igualdade de oportunidades e para a promoção da cidadania 
para todos. 

PARCERIA COMERCIAL CEERDL / LIDL & CIA 

O CEERDL no âmbito da parceria estabelecida com a Direcção-Geral de 
Reinserção Social, colabora na execução de penas, medidas tutelares 
educativas e medidas alternativas à prisão, integrando as pessoas para 
realizar trabalho comunitário.  

PARCERIA COM A DIREÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL 

Em resultado da Campanha Alegria promovida pelo Grupo Auchan, em 
parceria com a Fenacerci, nas lojas Jumbo e Pão de Açúcar,  o CEERDL 
beneficiou de um montante de 2200€ em produtos comercializados pelas 
lojas  do Grupo .  

CAMPANHA ALEGRIA - GRUPO AUCHAN 

Foram registadas na Plataforma Supraconcelhia do Oeste, a caracterização 
da resposta de Fórum Sócio-Ocupacional, a intervenção do Grupo de Apoio 
à Família e Clube do Cliente como Metodologias e Práticas Inovadoras. 

PLATAFORMA SUPRACONCELHIA  DO OESTE 

Foram protocolados parcerias com as Escolas Secun-
dárias Raul Proença, Bordalo Pinheiro, Colégio Rai-
nha D. Leonor e ETEO, para o desenvolvimento do 
projecto promovido pelo CEERDL, “SMS ESTIGMA”  
que é apoiado pelo Alto Comissariado para a Saúde, 
no âmbito do Programa de Ajuda Mútua e Reabilita-
ção—PAR, tem o objectivo de auscultar a opinião da 
Comunidade estudantil face à Doença Mental, se-
guindo-se uma campanha Anti-estigma.  

PROJETO “SMS – ESTIGMA”  

Está a decorrer o Levantamento do tecido empresarial do Concelho e 
Caracterização dos Postos de Trabalho, realizado pelo CEERDL e Centro 
de Emprego, no âmbito da Rede Social de Caldas da Rainha. Das 3 acções 
efectuadas resultaram 10 potenciais parceiros para inserção  
sócio-profissional de clientes CEERDL.  

LEVANTAMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELHO  
E CARACTERIZAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO 

Participaram no workshop de Cerâmica Criativa - Combinações, a convi-

te da professora Rita Frutuoso, clientes do Fórum Sócio-Ocupacional a 18 

e 24 de Novembro e clientes do Centro de 

Actividades Ocupacionais a 28 de Novembro 

e 5 de Dezembro. Foram desenvolvidas  

peças em cerâmica, com inclusão de diversos 

materiais. Esta iniciativa permitiu desenvol-

ver a criatividade, potenciar a produção de 

cerâmica aliada a outros materiais e  

aprender técnicas de modelação. 

ATELIER CERÂMICA CRIATIVA—ESAD 

A 15 de Dezembro de 2011, os alunos do serviço educativo participaram 

na inauguração da exposição de cerâmica “Memória e Futuro”, uma 

mostra dos trabalhos dos Projectos Educativos desenvolvidos na Oficina 

do Museu, por pessoas de diferentes instituições, incluindo as de apoio à 

3ª idade e outras escolas. A parceria entre o CEERDL e o Museu da  

Cerâmica tem vários anos e  neste ano lectivo os alunos vão ao atelier do 

Museu duas vezes por mês. 

EXPOSIÇÃO NO MUSEU DA CERÂMICA 

Estabelecido protocolo de colaboração com o Instituto de Registo  
e Notariado, no âmbito do projecto “Cartão de Cidadão vai à Escola”.  
Os serviços de registo e notariado deslocaram-se ao CEERDL, de forma  
a promover a acessibilidade de emissão de cartão de cidadão a clientes,  
família e colaboradores do CEERDL. 

“CARTÃO DE CIDADÃO VAI À ESCOLA” 

PARCERIAS COM AS ENTIDADES EMPREGADORAS DA REGIÃO 

Tendo como objectivo a aproximação dos clientes do CRP ao mercado de 
trabalho, foram celebrados no último quadrimestre do ano, novos proto-
colos de colaboração com entidades empregadoras da região: Belmiro 
Marques; Desafio Cuidado, Lda.; Elegância Campestre, Lda.; Oficina dos 
Números, Lda.; Montepio Rainha D. Leonor; Quinta da Ribeira, Lda.; Rede 
Hope II Oeste, Lda.; Pan & Past; Albergaria Josefa D’Óbidos; Município de 
Caldas da Rainha; Santa Casa da Misericórdia do Cadaval. 

DEMONSTRAÇÃO DE GOALBOALL 

Nos dias 28 e 29 de Novembro, um grupo 
de clientes do Centro de Actividades  
Ocupacionais (CAO), fizeram uma pequena 
demonstração de Goalball em duas  
escolas do Agrupamento de Escolas Josefa 
de Óbidos, Complexo Escolar do Alvito e 
do Furadouro. 
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Construção e Manutenção de Jardins 

DIA DAS PROFISSÕES  

Formandos do curso de Operador/a de Jardinagem participaram na 
Mostra de Profissões, que decorreu a 14 de Dezembro no Centro da 
Juventude de C. da Rainha. Apresentaram aos visitantes a profissão de 
jardineiro, em práticas simuladas de envasamento de plantas, produção 
de estacaria e manutenção dos espaços verdes envolventes do Centro da 
Juventude. Clientes do Fórum Sócio-Ocupacional visitaram a iniciativa, 
participaram no workshop de Bar/Restaurante, estiveram em contacto 
com mostras de profissões e  realizaram testes de vocação profissional. A 
organização do evento esteve a cargo do Ponto de Ajuda – CLDS da San-
ta Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha e contou com a participa-
ção de 15 entidades ligadas à formação ou ensino profissional. 

VISITAS PEDAGÓGICAS – CRP 

Durante o 3º quadrimestre de 2011, os formandos do CRP realizaram  
visitas pedagógicas, no âmbito da Formação Tecnológica e Formação de 
Base, ao hotel “Cristal” (Caldas da Rainha) e ao lar de idosos 
“Retiro” (Bombarral). 

O CEERDL-CRP foi galardoado com a Bandeira Verde do Programa  
Eco-Escolas, referente ao trabalho  
realizado no  ano 2010-2011.  
No dia 7 de Outubro de 2011,  
a coordenadora do projecto Eco-
Escolas, o representante de clientes e a 
representante de pais, estiveram em 
Oliveira de Azeméis, na cerimónia de 
entrega da respectiva bandeira. 

NOTÍCIAS ECO-ESCOLAS 

JOGOS DE PRAIA —CERCIPENICHE 

Fomos convidados a participar em mais uma edição dos Jogos de Praia, 

organizados pela Cercipeniche. Este evento  é sempre uma  importante 

oportunidade de convívio  desportivo para uma equipa de 8 clientes  

do CAO, este ano contou 

ainda com a surpresa do 

baptismo de surf, dado 

que decorria o Campeo-

nato Mundial de Surf RIP 

CURL. 

VISITAS A LISBOA  

Os clientes CAO realizaram algumas 
visitas a Lisboa nomeadamente à 
Estufa Fria, ao Parque Eduardo VII, 
ao Museu do Fado e à exposição de 
Arte e Criatividade em Almada, 
onde estavam expostos trabalhos 
dos clientes CAO. 

GRUPO CORAL DOS PIMPÕES 

A convite do Clube do Cliente, o Grupo Coral dos Pimpões veio ao  
CEERDL, no dia 16 de Dezembro para cantar e encantar todos os  
presentes. Esta actividade juntou 
clientes de vários serviços (Centro de 
Actividades Ocupacionais, Centro de 
Reabilitação Profissional, Centro de 
Atendimento, Acompanhamento e 
Animação à Pessoa com Deficiência, 
Fórum Sócio-Ocupacional). 

FESTEJANDO O NATAL 

O grupo AmpliÁr-te  em parceria com o 
grupo de Centro de Dia da Associação 
de Solidariedade Social da Foz do  
Arelho -  ASSFA, apresentaram a peça 
“Lembranças de Um Adeus Portu-
guês” (Estreia), nas instalações desta 
Organização, inserido na celebração de 
natal  e aberta a toda a comunidade.  

     10 de Outubro — Dia Mundial da Saúde Mental 
Os clientes do Fórum Sócio-Ocupacional distribuíram 
em Caldas da Rainha, o Nº2 da revistar ParticiPAR, de 
que são co-autores e o folheto informativo que cria-
ram. Acção com vista a informar para a promoção da 
Saúde Mental e sensibilizar  para a ideia “Todos Iguais, 
Todos Diferentes, Todos Únicos”. 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL 

A coreografia “Caixa de Música”, foi apre-
sentada na festa de natal do Caldas Sport 
Clube, no salão dos  Bombeiros Voluntá-
rios de Caldas da Rainha e também no 
salão do Arneirense, a convite da Casa do  
Pessoal do Centro Hospitalar de CR.  

No dia 21 de Dezembro realizou-se a 
festa de natal do CAO, em parceria com 
a Associação Recreativa e Desportiva 
Quiterense. 

Tendo em conta o Progra-
ma Eco-Escolas, os clientes 
do CRP efectuaram as  
decorações de Natal utili-
zando material reciclado.  

Os clientes do Fórum Sócio-Ocupacional frequentaram um 

workshop de iniciação à fotografia, em 24, 26 e 31 de Outu-

bro. Posteriormente aplicaram os conhecimentos e técnicas 

adquiridas  em sessões práticas . 

WORKSHOP FOTOGRAFIA 


