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CEERDL GANHA 1º PRÉMIO BPICAPACITAR 2012

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O CEERDL, recebeu o 1º prémio do
BPI Capacitar 2012- 3ªedição. Na 1ª
edição Onhamos sido premiados com
uma Menção Honrosa que requaliﬁcou o GARFO.
Com este prémio a área de Floricultura foi dis,nguida pelo seu contributo
na promoção da qualidade de vida e
integração social das pessoas com
deﬁciência ou incapacidade permanente. O valor do prémio, 105 mil
euros, será integralmente aplicado no
plano de requaliﬁcação em curso
nesta área, que consiste em melhoramentos e benfeitorias que agilizem o
funcionamento da exploração e garantam a qualidade da nossa produção, designadamente: Implantação de
estufa nova, construção e melhoria das áreas de apoio (secretaria, refeitório
e balneários), implementação de sistemas de rega e fer,lização automá,ca
nas estufas existentes, aquisição de trator agrícola e câmara frigoríﬁca.

Em Outubro de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou o dia
3 de Dezembro como Dia Internacional das Pessoas com Deﬁciência. Pretende-se com a comemoração mundial desta data, gerar consciencialização,
compromisso e a,tudes pró-a,vas de respeito pela dignidade, direitos e
qualidade de vida das Pessoas com Deﬁciência e Incapacidades.
Nesta data intensiﬁcamos a sensibilização para a valoração dos contributos
sociais e de cidadania destas pessoas e de acções que potenciam a reﬂexão
e par,cipação a,va de cada cidadão na construção de uma sociedade mais
inclusiva e menos discriminatória.
Assim, durante todo o mês de Dezembro, em parceria com a + Oeste Rádio,
difundimos em mensagens radiofónicas a desmis,ﬁcação de crenças irrealistas associadas à doença mental - SMS ESTIGMA.
Assinalámos na comunidade educava o Dia Internacional da Pessoa com
Deﬁciência, promoveram-se encontros entre alunos e os clientes do Centro
de Ac,vidades Ocupacionais (CAO) do CEERDL, sob proposta dos docentes
das Bibliotecas do Agrupamento de Escolas Raul Proença, das educadoras
do Jardim de Infância do Bairro das Morenas em Caldas da Rainha e dos
docentes do Complexo do Furadouro em Óbidos.

FILMAGENS DO “PORTUGAL NO CORAÇÃO”
A 13 de Dezembro recebemos no CAO, no CRP, no Garfo e na Floricultura,
a equipa de reportagem da RTP1 para efectuar ﬁlmagens sobre o trabalho
desenvolvido no CEERDL. A reportagem foi emi,da no dia 14 no Programa
apresentado por João Baião “Portugal no Coração”.

BATISMO DE MERGULHO
A Escola de Mergulho JUST DIVE, ofereceu a
possibilidade de realizar um ba,smo de
mergulho no CEERDL. Esta ação, a 13 de
Dezembro contou com a par,cipação de 12
clientes de CAO, em 3 grupos de 4 pessoas
que ,veram a explicação técnica e o apoio
direto de 2 proﬁssionais de mergulho e 1
monitor CAO.

COMO FORAM ESSES ENCONTROS NAS ESCOLAS…
A 30 de Novembro os alunos de duas turmas do 4º ano, do Centro Escolar
de Santo Onofre, realizaram a,vidades lúdicas e despor,vas, de expressão
plás,ca e de trabalho de embalagem, e ainda de movimento e escolarização
em conjunto com os u,lizadores do CAO do CEERDL.
Dia 3 de Dezembro o encontro foi com os meninos do Jardim de Infância
que igualmente visitaram todos os espaços de ac,vidade e deixaram desenhos assinados.
A 4 de Dezembro foi um grupo de utentes do CEERDL que se deslocou à
biblioteca da Escola EB1 do Bairro dos Arneiros, para apresentar “Caldas
uma Lenda” e conversar com os alunos de 1º, 3º e 4º ano.
No dia 5 de Dezembro aconteceu uma demonstração de goalball, um desporto adaptado, a alunos do 1.º Ciclo do Centro Educa,vo do Furadouro em
Óbidos por um grupo de CAO do CEERDL.

Os alunos que par,ciparam nas ações com grande entusiasmo e animação,
demonstraram de modo inequívoco a relevância da experiência de contacto
para a compreensão da realidade quo,diana e do potencial de par,cipação
social das pessoas com deﬁciência, ao verbalizarem que “Nunca devemos
dizer que não somos capazes de fazer seja o que for, devemos tentar sempre” e “Devemos respeitar as limitações dos outros, eles também sabem
fazer muitas coisas importantes”. Resultados que dão esperança na progressão para uma sociedade mais solidária.

PRESÉPIO NA EXPOSIÇÃO DE GAEIRAS
Par,cipámos na 6º Exposição de Presépios
das Gaeiras, com uma peça cole,va em grés
e metal com cerca de 1,30X1,50m. Este trabalho foi dis,nguido com o Prémio Cria,vidade e Originalidade, exequo com 3 outros
ar,stas. Associando-se a este evento a associação comercial de Óbidos convidou-nos a
receber o galardão ÓBIDOS.COM, que foi entregue pelo Sr. Presidente de Junta das Gaeiras a 3 clientes de CAO representantes de
todos os autores.

PARTICIPAÇÃO EM FOCUS GRUPO
Dois clientes do CAO es,veram, a 12 de Novembro, com colegas de outras
organizações, em Lisboa, a convite da FENACERCI para uma reunião de
discussão sobre as questões do envelhecimento das pessoas com deﬁciência no âmbito do Projecto da federação “(Des)Envelhecer com Qualidade”.

Valores CEERDL - Persistência:
Dedicação e empenhamento no prosseguimento de objevos relevantes para a organização ultrapassando diﬁculdades ou constrangimentos
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SÃO MARTINHO
No CAO comemorámos o Dia de S.
Mar,nho com a habitual assada de
castanhas, acompanhadas da batata
doce e dos frutos secos da época. Os
clientes ajudam na preparação do
lanche e a festa é sempre um momento de vivência pessoal para reforçar conhecimentos sociais e orientação temporal.

EXPOSIÇÃO ANTOLÓGICA - CENTRO CULTURAL CONGRESSOS
Os clientes do Fórum Sócio-Ocupacional visitaram uma
exposição no Centro Cultural de Congressos de Caldas
da Rainha, de escultura, medalhís,ca e desenho do ar,sta António Vidigal. Uma a,vidade de aprofundamento
de conhecimento da cultura caldense.

VISITA EXPOSIÇÃO NO PAVILHÃO DO CONHECIMENTO
Dia 16 de Novembro 14 clientes do CAO, com o monitor de informá,ca foram
ver a Exposição “Como a Ciência mudou o Mundo” no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. Puderam conhecer outras tecnologias e veriﬁcar como estas descobertas e invenções foram decisivas no desenvolvimento da condição humana.

O Refeitório “O Garfo” implementou
em 2012 uma nova estrutura de
ementas, sendo estas um contributo
para a promoção da saúde dos nossos clientes. A ﬁlosoﬁa de inclusão
que este serviço preconiza, subiu
este ano um novo degrau, veriﬁcando-se um ligeiro aumento de público externo e a
ﬁdelização de u,lizadores habituais. A parceria
estabelecida com a Fundação Belmiro de Azevedo, que se traduz na doação de produtos e bens
alimentares tem sido um contributo essencial
para a sustentabilidade desta área e para a
qualidade da prestação de serviços.
A Câmara Municipal de Caldas da
Rainha é cliente da prestação de
serviços de jardinagem do CEERDL
- Espaços Verdes. No âmbito desta
parceria comercial, a nossa equipa
de jardinagem realiza a manutenção de espaços públicos, dos quais
destacamos as rotundas entre Caldas da Rainha e Foz do Arelho e a limpeza
e manutenção dos espaços circundantes de ETARs, Captações Subterrâneas, Estações Elevatórias e Reservatórios do concelho de Caldas da Rainha. É com sa,sfação que desenvolvemos esta parceria, à qual temos respondido com qualidade e atempadamente. Também nesta área nos congratulamos com o apoio camarário a esta organização, que em troca de uma prestação de
serviço, cumpre objec,vos sociais de integração proﬁssional e inclusão.

Todos os clientes do CAO foram convidados a ir ver o espectáculo de circo
no coliseu de Lisboa no dia 18 de Dezembro. Como já somos muitos fomos em autocarro de aluguer com duas das nossas viaturas, num total de
63 clientes com 19 colaboradores. Foi muito diver,do!

A área de Floricultura do CEERDL, produziu em 2012 cerca
de 650 mil pés de coroa imperial. Por forma a diversiﬁcar a
sua oferta apostou na produção de outras espécies, tais
como lisianthus, tulipas, celósias, irís, an,rrinum. Para a
comercialização con,nuou a contar com revendedores
regionais e nacionais e superXcies comerciais, como clientes. Em 2012 foram implementadas as melhorias e benfeitorias deﬁnidas em projeto de requaliﬁcação com apoios
do Programa de Desenvolvimento (PRODER) e BPICapacitar. Estes apoios contribuíram para a melhoria dos processos de produção, armazenamento e de comercialização. A
produção e comercialização de ﬂores de corte
tem contribuído para a promoção da qualidade
de vida e integração social dos colaboradores
desta área, valorizados pelo acesso ao emprego.

NATAL NA EXPOESTE

A Lavandaria da Rainha manteve em
2012, a sua parceria comercial com o
ACES Oeste Norte, para o tratamento
de batas e roupa das Unidades de
Centro de Saúde de Caldas da Rainha,
Óbidos e Tornada. Salientamos a
responsabilidade social deste Organismo, que cumprindo os seus objec,vos de cliente
– receber prestação de serviços com qualidade –
contribui para a inserção sócio-proﬁssional dos
nossos colaboradores com incapacidades.

Tiveram ainda oportunidade de visitar uma outra exposição que estava a decorrer no mesmo espaço: “T-rex quando as galinhas nham dentes”

NATAL NO CIRCO DO COLISEU DE LISBOA

Fechando as a,vidades do ano e as comemorações de Natal, os clientes
de CAO e Fórum Sócio Ocupacional es,veram no dia 21 à tarde na Expoeste para assis,r a “Conversas de Carácácá e de Chacha” e a
“feriados@jáforam.com” apresentados pelos grupos Ampliar-te de Movimento, Animação e Drama Cria,vo de CAO e Teatritudes do Forúm.

A piscina da Rainha atendeu em 2012
118 clientes da comunidade de 2ª a 6ª
sexta feira, nas modalidades de hidroginás,ca, hidrobike, hidroterapia,
adaptação ao meio aquá,co, necessidades educa,vas especiais e hora
livre. A sua ﬁdelização tem como principal razão a qualidade do atendimento, a adequação das instalações às modalidades desenvolvidas e a reconhecida qualidade
da água, que diariamente é controlada e tratada
por forma a garan,r a sua u,lização segura.
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