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Valores CEERDL - Rigor: O planeamento, a execução e o acompanhamento da ação são cumpridos com 
exigência e de forma criteriosa, de acordo com procedimentos legais e padrões éticos.

Exposição “participARTE” do CEERDL 
Na Casa dos Barcos, esteve patente de    
1 a 9 de Junho a exposição “participARTE”. 
Uma mostra de trabalhos de pintura, 
ilustração e escultura, da autoria de 
clientes do Fórum Sócio-Ocupacional.
Esta exposição teve como objectivo      
a divulgação dos trabalhos dos clientes, 
bem como a promoção da redução do 
estigma relativamente à doença mental.
Agradecemos ao Museu do Hospital 
das Caldas a cedência do espaço       
Casa dos Barcos.

Resultados do Programa de Inteligência Emocional
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Operação Alegria - Grupo Auchan
A Operação Alegria, iniciativa do Grupo Auchan em parceria com a Fenacerci, 
apurou na campanha 2011 um montante de 52.487,97 €, deste foram atribuídos 
ao CEERDL 1.700 €. Este valor foi convertido em equipamentos e electrodomésticos 
nas lojas deste grupo - Jumbo e Pão de Açúcar.

Limpeza da Lagoa de Óbidos
A 2 de Junho, clientes do Residencial arregaçaram as mangas e associaram-se             
ao movimento “Operação Lagoa II”. Esta foi uma iniciativa organizada pela Freguesia 
do Nadadouro, que consistiu na recolha do lixo pelas margens da Lagoa de Óbidos.

Visita à Feira Nacional de Agricultura
Grupo de clientes do CRP do Curso de Operador            
de Jardinagem, estiveram na 49ª Feira Nacional de 
Agricultura em Santarém. Neste dia, os clientes 
visitaram um vasto conjunto de áreas expositivas 
relacionadas com a agricultura, agro-industrial e o 
mundo rural.

No Fórum Sócio-Ocupacional, 
foram concebidas e executadas 
pelos clientes embalagens para    
a peça da Confraria Príapo. 

Criação e produção de embalagens 
AKI - Venda de Calendários
O AKI de Caldas da Rainha beneficiou o CEERDL em mais 
uma iniciativa solidária, para angariação de fundos e 
promoção do trabalho desenvolvido na instituição. 
Estiveram à venda calendários em que cada mês tinha 
uma ilustração em desenho  realizadas pelos clientes de 
CAO. Desta iniciativa foi recebido donativo do AKI no 
montante de 1.464€ em resultado desta campanha.

Apresentação do “Discurso Zé Povinho”
O “Discurso do Zé Povinho”, continua a ser solicitado e 
reconhecido pelas escolas da região. Voltou a ser 
apresentado, por clientes de CAO, na escola de 1º Ciclo 
do Avenal, a 13 de Junho. O grupo de artistas foi 
presenteado com obras feitas pelos alunos da escola.    

Atividades e Colónias de Férias do CAO
Em férias no Ribatejo, estiveram 14 clientes do CAO de 4 a 11 de Junho.                     
Em Sesimbra de 18 a 25 de Junho, estiveram 12 clientes de CAO. Ambas as 
colónias puderam contar com o co-financiamento do INR.

No decorrer dos meses de Junho e Julho os clientes de CAO visitaram a exposição 
“GAME ON” em Lisboa e assistiram à peça de teatro “Vicio modo de usar” no 
Centro Cultural do Cartaxo.

No âmbito de Estágio Curricular, uma aluna da Escola Superior de Educação               
e Ciências Sociais (Instituto Politécnico de Leiria), implementou de Abril a Junho 
um programa piloto na área de Inteligência Emocional. Esta área, descreve                  
a capacidade de reconhecer as próprias emoções e as dos outros, assim como          
a capacidade de lidar com elas. Foi construído um Questionário que mede estas 
competências e aplicado, a clientes e monitores do CAO, antes e depois de uma 
intervenção de 8 semanas.
Os resultados da Avaliação dos clientes revelam que houve um aumento da 
Consciência Emocional e da Expressão Emocional e uma diminuição da Insatisfação 
com as caraterísticas pessoais acompanhadas de um ligeiro decréscimo do Controlo 
Emocional. Caraterísticas relacionadas com a Responsabilidade, Competências 
Sociais e Sócio-Emocionais e a Visão Positiva de Si mantêm valores semelhantes.



Projeto Olha-TE
No âmbito da programação de verão do Projeto “Olha-te” e do Museu do Ciclismo, 
na iniciativa Museu em Movimento, à qual nos associámos, organizámos no 
Parque D. Carlos I vários jogos tradicionais, para os quais toda a comunidade foi 
convidada a participar.

“Lavandaria Da Rainha” Aberta de 2ª a 6ª feira
Av. Infante D.Henrique lote 28 (Zona Industrial) Caldas da Rainha 

telf: 262 889 066 - emprego@ceerdl.org  
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Lavar - Secar - Engomar 
Ao Peso (kg) e Pacote Mensal 50, 100 ou 200 (unid.)

Parcerias
Celebrámos, a 10 de julho, um protocolo de Parceria com o Gabinae, Gabinete de 
Apoio ao Empresário Lda,. Esta empresa tem sede em Caldas da Rainha e atua na área 
da Formação Profissional e Consultoria a empresas e entidades do Terceiro Setor.

Parceiros
No período de Junho a Julho, foram celebrados novos protocolos de parceria      
com entidades empregadoras da região, visando o enquadramento das                 
pessoas que apoiamos em formação em posto de trabalho. Para todos um 
agradecimento muito especial: Aroma da Serra Velas, Lda.; Associação de Defesa 
do Paúl Tornada – Pato; Daniel Deyllot Unipessoal, lda.; Estores Colaço de Vitor 
Manuel Fialho Colaço; Fotomago Unipessoal, Lda. (Dimago Studio); “Galeria Café” 
de Olga Maria Pereira Sousa; Luís Gonçalo de Costa Santos; Manuel Mateo 
Botelho - Charneca Verde; Nicolau & Rosa, Lda.; PAMP, Lda.; Rodapeças - Pneus     
e Peças, lda.; Centroplanta – Centro de plantas e Jardins, lda; Razãomoderno, lda.

Dia Eco-Escolas  
Dia 21 de Junho, foi inaugurada a Horta Biológica do 
CRP. Este espaço foi criado no âmbito do programa 
ECO-ESCOLAS, pelos formandos dos cursos de operador 
agrícola, operador de jardinagem e serralheiro civil.
Esta Horta respeita os princípios básicos da Permacultura, 
sendo este um sistema de planificação e criação de 
habitats humanos em harmonia com a natureza.
Na Horta Biológica existem (entre outros): curgetes, 
beringelas, pimentos, vários tipos de tomate, kiwis, maracujá, beterraba, coentros, 
cebolas, azevinho e nabos. Estes produtos já podem ser saboreados nos pratos 
confecionados pelo refeitório “O Garfo”.  
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CRP – Visitas Pedagógicas
No decurso dos meses de Junho     
e Julho os formandos do CRP 
participaram em visitas pedagógicas, 
a diversos locais de interesse, 
Oceanário; Pav. do Conhecimento; 
Revalor – Alcobaça.

Desde o dia 02 de Julho que o CEERDL produz energia
Após a instalação da unidade de microprodução fotovoltaica, disponibilizada 
através da campanha “Usar bem a Energia é um dever de Cidadania”, promovida 
pela CERTIEL e a ENTRAJUDA, o CEERDL é agora produtor de energia.
A eletricidade produzida é comercializada à EDP gerando receitas entre 2.000€       
e 2.500€ ano e permite reduzir a fatura de eletricidade, bem como diminuir              
a emissão de CO2 contribuindo para a preservação do ambiente.

Special Surf 78 - Aula de Surf Adaptado
Dia 31 de Julho oito membros do Clube 
do Cliente participaram numa aula de 
surf desenvolvida pela Escola de Surf 
Adaptado – Special Surf 78. 
Esta atividade foi vivida com grande 
entusiasmo e dedicação, representando 
um contributo para o desenvolvimento da 
condição física, através de um desporto 
adaptado às necessidades de cada um.

Mercado Medieval em Óbidos
O Grupo de Competência Sociais e de Empregabilidade do CAAAPD/Clube do Cliente 
visitou o Mercado Medieval em Óbidos no passado dia 20 de Julho. A realização 

desta atividade foi proposta pelos membros do     
Clube do Cliente e teve como principal objetivo                
proporcionar um momento de desenvolvimento         
de competências de lazer num contexto de recriação 
histórica da época medieval. O grupo agradece                
a amabilidade da Câmara Municipal de Óbidos pela 
oferta dos ingressos.

Cartaz Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
No âmbito do Concurso “Cartaz 3 de Dezembro de 2012 / 
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência” promovido 
pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., os clientes 
do Fórum produziram o cartaz “Derrubar Barreiras”.
O cartaz vencedor servirá para promover a campanha 
relativa à comemoração, a nível nacional, do dia                          
3 de Dezembro de 2012 / Dia Internacional das Pessoas   
com Deficiência.

No dia 20 de Julho, os clientes de Fórum Sócio-Ocupacional participaram numa 
sessão de informação nas nossas instalações, dinamizada por um enfermeiro,  

onde aprofundaram conhecimentos sobre 
Cuidados de Saúde: Exercício físico, 
Desporto e Lazer; Prevenção de Acidentes 
e Noções Básicas de Suporte Básico de Vida.
Tiveram também oportunidade de visualizar 
um filme de funcionamento do INEM, 
simulação de uma situação de socorro.

Sessão de Cuidados de Saúde

Clientes de Fórum Sócio-Ocupacional 
visitaram a 16 de Julho o Pául de Tornada, 
onde tiveram oportunidade de conhecer 
este ecossistema com grande diversidade 
de fauna e flora, bem como identificar as 
ameaças ao seu equilíbrio.

Visita - Paúl de Tornada 

Clientes do Fórum Sócio-Ocupacional experimentaram 
uma aula de Swásthya Yôga, ministrada por um instrutor 
especializado. Ficaram a conhecer os seus princípios 
teóricos e praticaram exercícios de relaxamento, 
concentração, técnicas corporais e vocalização de sons.

Workshop de Yôga

Em férias no Ribatejo, estiveram 14 clientes do CAO de 4 a 11 de Junho.                     
Em Sesimbra de 18 a 25 de Junho, estiveram 12 clientes de CAO. Ambas as 
colónias puderam contar com o co-financiamento do INR.

CRP - encerramento do Ano Letivo
O CRP iniciou período de interrupção 
de atividades a 31 de Julho. Neste 
dia os formandos e equipa técnica 
participaram numa sessão de 
sensibilização no âmbito do projeto 
“SMS-Estigma”, realizaram jogos 
tradicionais e almoçaram em 
ambiente de convívio e partilha.  

No dia 26 de Julho 2 clientes de CAO e 2 clientes 
do Residencial, foram assistir ao programa          
“5 PARA A MEIA-NOITE” da RTP1. Conheceram    
o apresentador e os bastidores e puderam 
perceber o trabalho que envolve um programa 
televisivo.  

Programa “5 PARA A MEIA-NOITE”

Atividades Desportivas
Em junho os clientes de CAO participaram 
na “Windicap – Nazaré” e no inicio de 
julho nas Jornadas Desportivas na 
Cercimira. Nestas, tiveram oportunidade 
de experienciar um leque variado de 
atividades desportivas e estabelecer 
relações de convivio com colegas de 
outras organizações.


