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Clube do Cliente
Em Agosto, altura de interrupção da maioria dos serviços CEERDL a a#vidade do Clube do Cliente foi intensiﬁcada. Destacamos nesta página as principais inicia#vas, que incluíram a#vidades despor#vas, recrea#vas e de promoção da saúde e de es#los de vida saudáveis.

Caminhadas e Piqueniques de Verão
Dia 2 de Agosto clientes do Fórum
Sócio Ocupacional e do Centro de
A#vidades Ocupacionais, par#ciparam numa caminhada pela Lagoa
de Óbidos, seguida de um almoço
de piquenique e uma tarde de jogos de mesa e de convívio.
Efetuaram-se 4 caminhadas na
segunda quinzena de Agosto, em
grupos de 7 a 10 clientes, no Covão dos Musaranhos, na Lagoa de
Óbidos, na Praia do Bom Sucesso,
na Foz do Arelho e em Caldas da
Rainha.
Igualmente em Agosto, nos dias 8,
16, 24 e 31 realizaram-se piqueniques, junto às praias de Ferrel, Peniche, Foz do Arelho e Praia de
Santa Cruz.

Desporto e Novas Experiências
Es#vemos nos dois principais eventos de desportos de mar da região:
Santa Cruz Ocean Spirit, em Agosto e depois no Rip Curl Pro Portugal. Os
5 clientes que es#veram na Praia de Stª Cruz efetuaram novas experiências despor#vas nas modalidades de Kayaksurf e Surf.

No dia 21 de Agosto esteve no Baleal um grupo de 11 par#cipantes, para
aulas de Surf Adaptado com a Escola “Special Surf 78”. Depois de devidamente equipados efetuaram o aquecimento de preparação para a entrada no mar e aproveitaram as ondas.

Semana da Alimentação Saudável
Na semana de 13 a 17 de Agosto, promoveram-se várias a#vidades relacionadas com a alimentação equilibrada. Realizaram-se sessões de esclarecimento e na preparação de refeições saudáveis muitos dos alimentos
u#lizados foram colhidos, na horta biológica do Centro de Reabilitação
Proﬁssional CEERDL.

No fecho da semana foi o dia da “Ciência na Cozinha”. Contámos com a
par#cipação de João Marques, um estudante de Bioquímica, que veio
apresentar pequenas experiências que se podem fazer com alimentos e
utensílios de cozinha.

A3vidades Recrea3vas
Por sugestão de um
membro do Clube organizou-se, a 9 de
Agosto, uma tarde de
Karaoke, em que todos
demonstraram as suas
“ap#dões de canto”.
A 20 e 31 de Agosto foram em dois grupos ao cinema do Centro Comercial
VIVACI ver o ﬁlme “Morangos com Açúcar”.

Exposição de Pintura Contemporânea
No dia 19 de Setembro, os clientes de Fórum Sócio-Ocupacional visitaram
uma Exposição de Pintura Contemporânea, no Centro Cultural de Congressos de Caldas da Rainha, onde puderam observar obras de ar#stas
portugueses.

Voluntariado no CEERDL

Galardão Eco-Escolas
Foi atribuído ao CEERDL, pelo segundo ano consecu#vo, o
galardão Bandeira Verde Eco-Escolas, pelo trabalho de
sensibilização ambiental desenvolvido pelos formandos e
formadores do CRP, no decurso do ano le#vo 2011-212.

Reconhecendo o voluntariado numa lógica de compromisso e de responsabilidade solidária, o CEERDL expressa o seu agradecimento a todos os
que de alguma forma, voluntariamente, têm contribuído para o cumprimento da nossa Missão. Uma referência especial à voluntária Ana Maria
Santos, que desde 2006 oferece a sua mais-valia à organização, no acompanhamento e supervisão de clientes em transporte, assim como na par#cipação entusiasta nas campanhas de venda de rua do Pirilampo Mágico e
outras. O nosso muito Muito Obrigado!

Valores CEERDL - Cooperação: Os resultados e metas decorrem do trabalho conjunto e de intervenções mul#disciplinares, quer entre
os colaboradores da organização, quer em parceria com outras en#dades e outras partes interessadas.
Agosto_Outubro 2012—Pag. 1/2

Newsleer CEERDL

Entre nós

Agosto a Outubro de 2012

Formação Proﬁssional Inicial

Floricultura - “Campanha de Todos os Santos”

No dia 3 de Setembro iniciou-se uma ação de formação de Auxiliares de
Serviços Gerais. Esta ação irá decorrer nas instalações do Centro de Reabilitação Proﬁssional e é ﬁnanciada pelo POPH (Programa Operacional
Potencial Humano), abrangendo 6 formandos.

A Floricultura do CEERDL, concre#zou com sucesso mais uma “Campanha
de Todos os Santos”. Sendo esta uma altura do ano propícia para a comercialização de ﬂores corresponde a um pico anual de vendas, o que
implica um desaﬁo à nossa capacidade de resposta. Valorizamos aqui a
prestação da equipa de colaboradores que se empenhou para o cumprimento de todas as solicitações dos nossos clientes de ﬂoricultura.

Festa das Vindimas 2012
Conforme proposta de um membro do
Clube do Cliente, no dia 8 de Outubro
realizou-se no CAO a Festa das Vindimas.
Numa região como a nossa de fortes
tradições vinícolas, muitos clientes têm
presente a importância desta ac#vidade
nas suas comunidades e a animação que
ancestralmente lhe está associada.

Par3cipação no Arte e Cria3vidade
A Autarquia de Almada promoveu, também este ano, o Concurso Arte e
Cria#vidade, premiando trabalhos de pessoas com NE e/ou portadoras de
deﬁciência. Concorremos com 2 pinturas e um trabalho cole#vo de escultura em pasta de papel realizados no CAO. A exposição da produção cria#va dos concorrentes decorreu de 1 a 4 de NOV. no Fórum de Almada.

Inovação e Conhecimento
Par#cipámos no projeto (Des)Envelhecer com Qualidade coﬁnanciado
pelo INR e promovido pela FENACERCI, em parceria com a Direção Geral
da Saúde, a Associação Portuguesa de Psicogerontologia e a Junta de
Freguesia de Carnide. Foram aplicados 7 ques#onários a clientes com
Deﬁciência Intelectual com 40 ou mais anos e 11 ques#onários a proﬁssionais, visando aferir o papel e grau de sa#sfação dos prestadores de
cuidados.
Fomos igualmente convidados a par#cipar num estudo transnacional
sobre a "Qualidade de Vida das Pessoas com Deﬁciência", medida pela
Escala de Avaliação da Qualidade de Vida (IAQF) das famílias com pessoas
com deﬁciência intelectual e/ou problemas de desenvolvimento. Este é
um projeto promovido pelo CREA – Centro de Ricerca ed Evoluzione AMG
de Florença, que solicitou a cooperação da FENACERCI através do envolvimento das suas associadas.

2º Prémio Concurso Nacional da Exposição da APEXA
No mês de Outubro os clientes do Fórum Sócio Ocupacional e 2 do CAO, par#ciparam no 5º Concurso Nacional de Pintura, Escultura e Fotograﬁa promovido pela
Associação APEXA, este ano sob a temá#ca dos
”Afectos”. A Lucília Cardoso foi premiada com o 2º
lugar na categoria de escultura, por este seu trabalho
“O Sorriso da In#midade”.

Floricultura - PRODER
A aprovação da candidatura apresentada ao PRODER (Programa de Desenvolvimento Rural) – Inves#mentos de Pequena Dimensão – contribuiu
ﬁnanceiramente para aquisição de trator agrícola e respe#vas alfaias.
Este equipamento tem permi#do agilizar e melhorar as prá#cas de trabalho, facilitando e o#mizando as tarefas. Veio sustentar a nossa capacidade
produ#va e melhorar a rentabilidade.

Eventos Despor3vos - CAO
Em Setembro 7 clientes par#ciparam no
Vll Peddy Paper promovido pela ADAPECIL. Esta a#vidade representa um contributo para o desenvolvimento do sen#do
de orientação e leitura de mapas e também de convívio entre pares de outras
organizações;
Dois dias depois um outro grupo, par#cipou no Xlll Encontro de Remo Indoor
Adaptado, da APPCDM de Soure.
Dia 12 de Outubro, 7 clientes par#ciparam, a convite da FENACERCI e no âmbito da promoção do “Desporto para todos”, numa experiência de surf adaptado. Esta inicia#va integrou o fes#val Rip Curl Pro Portugal 2012 que decorreu em Peniche.

Parceiros
É com grande sa#sfação que reconhecemos a relevância das parcerias
para a concre#zação das ações da Organização. No período de Agosto a
Outubro, foram celebrados novos protocolos para integração de formandos em posto de trabalho, com as seguintes en#dades: Barros e Moreira,
SA; Associação Recreio Club; Josélia Barbosa Yassue.

Dia do Clube do Cliente na ESE de Caldas da Rainha

Centro Integrado de Apoio - Lar Residencial e SAD
A construção do “Centro Integrado de Apoio - Lar Residencial e SAD”, em
Caldas da Rainha, já está em curso e deverá estar terminada no ﬁnal do
ano 2013. Esta nova estrutura vai permi#r prestar apoio domiciliário a 40
clientes e apoiar 23, em lar residencial.
No dia 31 de Outubro, comemorou-se o dia do Clube do Cliente em parceria com a Escola de Sargentos do Exército (ESE). Cerca de 45 membros
do Clube do Cliente dos vários serviços do CEERDL cooperaram em várias
a#vidades outdoor. Realizaram prova de obstáculos, estafetas, e um
Peddy-Paper, que decorreu no espaço envolvente ao quartel. Esta parceria permi#u o conhecimento das a#vidades desenvolvidas no quartel e a
interação entre clientes dos vários serviços do CEERDL.
Produção e Comercialização de Coroa Imperial
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