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 HISTÓRIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR (CEERDL) 
 
1. Enquadramento 

O CEERDL foi fundado em 1976 por um grupo de pais para dar resposta às 
necessidades locais de jovens portadores de necessidades educativas especiais. A 
organização foi alargando as suas valências em função do processo de crescimento e 
das novas necessidades destes jovens que chegaram à idade adulta e cujos pais 
envelheceram e não conseguem prestar-lhes os cuidados necessários, para além de 
precisarem eles próprios de cuidados adicionais próprios do seu envelhecimento. 
Trata-se de uma Cooperativa de Solidariedade Social que pela natureza da sua 
atividade obtém o estatuto jurídico de Instituição Particular de Solidariedade Social 
(IPSS) e de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública. O CEERDL pode ser considerado 
como umas das primeiras CERCIS que surgiram no nosso país na segunda metade da 
década de 70 e alia o seu processo evolutivo à própria capacidade por parte destas 
organizações em responder, num primeiro momento, ao apoio a pessoas com 
necessidades educativas especiais em idade escolar e, num segundo momento, a um 
universo de intervenção mais alargado que para além do mero ensino trata da 
formação profissional, do emprego, da saúde e do apoio domiciliário. Este 
alargamento beneficia da última revisão do Código Cooperativo1 que vai ao encontro 
da diversificação das valências encabeçadas por este tipo de organizações. 
 

Em 2011 o CEEDRL contava com 86 trabalhadores distribuídos pelas cinco valências, 
um enclave (refeitório e lavandaria), uma empresa de inserção, (floricultura e 
jardinagem)2  e apresentava uma evolução positiva do efetivo (11,8%). A organização 
conta regularmente com dois voluntários. Tem 1644 cooperantes, dos quais 58 são 
trabalhadores.   
 
 

Nº de Cooperantes  
(DEZ 2011) 

Nº de trabalhadores cooperantes  

1644 (400 pagam quotas) 58 

 
 
 
O capital próprio na estrutura dos recursos do CEERDL tem uma evolução positiva 
passando de 53% para 60% em 2010. Tanto o passivo de curto prazo como o de 
médio e longo prazo é cerca de um quarto do total de todo o passivo. 
 

                                                           
1 Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de março de 2006.  
2 As empresas de inserção e os enclaves são medidas do mercado social de emprego criado no âmbito 
da Resolução do Conselho de Ministros nº 104/96 de 09-07. O enclave remete para a um grupo de 
pessoas com deficiências e incapacidades que exercem a sua atividade em conjunto, sob condições 
especiais, num meio normal de trabalho, em postos de trabalho em regime de emprego apoiado em 
entidades empregadoras”. Decreto-lei n.º 290/2009, de 12 de outubro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 24/2011, de 16 de junho, e no Despacho normativo n.º 18/2010. As empresas de inserção 
assumem a forma de pessoas colectivas sem fins lucrativos dotadas de autonomia administrativa e 
financeira, que tenham por fim a reinserção socioprofissional de desempregados de longa duração ou em 
situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho. Portaria nº 348-A/98 de 18-06.  
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2. Modelos de intervenção 

2.1 Contexto e missão  

O CEERDL tem como missão a prestação de serviços que promovem a qualidade de 
vida de grupos vulneráveis e suas famílias, possibilitando as condições de acesso aos 
seus direitos de cidadãos em igualdade de oportunidades e fomentando campanhas 
de sensibilização na comunidade local.  
As atividades do CEERDL repartem-se entre os serviços sociais e a área comercial. 
Esta última assume uma dupla vertente de oferta no mercado de produtos e serviços 
comerciais à comunidade, bem como de promoção do emprego para os seus clientes 
por via de medidas do mercado social de emprego. Nos primeiros agrupam-se o Lar 
Residencial e Residência Autónoma, o Centro de Reabilitação Profissional (CRP), o 
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), o Fórum Sócio-Ocupacional e o Centro de 
Atendimento, Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência 
(CAAAPD). Na segunda integram-se o Refeitório “O Garfo”, a Lavandaria, a 
Floricultura e a Jardinagem. A Piscina é uma infraestrutura com funções sociais e um 
serviço comercializado na comunidade. 
 

2.2. Processo de intervenção  

O processo de intervenção no CEERDL pauta-se pelo princípio de “trabalhar com e 
para os clientes”, mediante a aplicação de uma metodologia inovadora que envolve os 
clientes e suas famílias nas fases de conceção, monitorização e avaliação dos planos 
individuais. Destaca-se, igualmente, o diagnóstico de necessidades locais e o 
planeamento e criação de serviços como resposta às necessidades identificadas, bem 
como avaliação dos mesmos com a participação dos clientes ou dos seus 
significativos, caso os primeiros não o possam fazer. Promovem uma intervenção que 
abrange a inserção social e profissional, garantindo internamente ou através de 
parcerias serviços sociais diversos, desde a saúde à educação, passando pelo 
trabalho e lazer. O CEERDL recorre a medidas do mercado social de emprego, 
enquanto forma de integração profissional das populações mais vulneráveis da região.  
A metodologia de intervenção tem certificação EQUASS3, obtida desde março de 
20114.  
 

2.3. Valor social 

O CEERDL destaca-se pela escala local da sua intervenção e pelo apoio integrado ao 
cliente e respetivas famílias, nas diversas áreas da sua vida ao promover a maior 
autonomização possível através da capacitação dos clientes para uma inserção e 
participação social. A organização emprega e viabiliza a ocupação social útil de alguns 
dos seus clientes nas diferentes áreas sociais e económicas.   

                                                           
3 O EQUASS é um “sistema de reconhecimento, garantia e certificação da qualidade dirigida às 
organizações que atuam no âmbito dos serviços socias para públicos com necessidades especiais” 
(EQUASS – European Quality Assurance for Social Services (n.d.). Acedido a 7 de janeiro de 2013, do 
Website POPH, http://www.poph.qren.pt/upload/docs/eixos/6_4_EQUASS.pdf).  
4 Newsletter CEERDL (março, abril, 2011). Acedido a 14 de fevereiro de 2013, do Website do CEERDL, 
de http://ceerdl.org/wp-content/uploads/2011/05/NewsLetter_CEERDL_MarcoeAbril.pdf.  

http://www.poph.qren.pt/upload/docs/eixos/6_4_EQUASS.pdf
http://ceerdl.org/wp-content/uploads/2011/05/NewsLetter_CEERDL_MarcoeAbril.pdf
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A replicabilidade das práticas de intervenção que desenvolve é garantida pela 
articulação com organizações similares e com a Federação, FENACERCI, que 
promove a sua reflexão e divulgação, e que por exemplo valeu o reconhecimento 
internacional, como é o caso da participação na conceção no Manual de Boas Práticas 
em Musicoterapia que se encontram disponíveis no site da FEPID5.  
De salientar, igualmente, os processos de intervenção que integram, autonomizam e 
capacitam o público-alvo pela arte, música, educação, formação e trabalho. A 
atividade da organização motivou o reconhecimento público das autarquias de Caldas 
da Rainha e Óbidos com a atribuição de Medalhas de Mérito, e em Junho de 2010 a 
atribuição por Sua Exª o Senhor Presidente da República do Titulo de Membro 
Honorário da Ordem do Mérito. 
 

2.4. Em síntese: Inovação social 

Dimensão processo 

Os processos de intervenção no CEERDL evidenciam-se pelo seu carácter integrado e 
coeso, apontando para práticas articuladas de diagnóstico, conceção, monitorização e 
avaliação dos planos de desenvolvimento individuais conjuntamente com os clientes e 
suas famílias. Esta intervenção ocorre mediante um trabalho em rede com várias 
instituições locais e nacionais de ampla diversidade sectorial (saúde, escolas, 
empresas industriais e comerciais). Atenda-se, no entanto, que são menos 
consistentes, e muitas vezes pontuais as inter colaborações com outras organizações 
do Terceiro Setor nacionais. No ano de 2009 e 2010 decorreram mensalmente 
encontros de reflexão de metodologias e práticas de intervenção com 6 outras 
organizações de reabilitação, e aconteceram várias oportunidades de participação dos 
clientes em eventos comunitários e desportivos cuja organização foi partilhada entre 
instituições. 
Consideram-se particularmente inovadores na área do serviço de inserção profissional 
em que asseguram internamente, ou externamente na base de parcerias com o sector 
privado, para os grupos vulneráveis da região um acompanhamento da integração 
socioprofissional para além do contratualizado em sede de programas de formação 
profissional.  
 
 

Dimensão e Volume de negócios 

O CEERDL potencia a participação dos seus clientes e famílias nas atividades que 
desenvolve e pretende desenvolver, questionando os mesmos sobre a pertinência de 
futuros projetos e/ou serviços, ou seja, integrando-os na construção da sua visão.  
 
Para se ter uma noção da dimensão económica da organização calculou-se o Volume 
de Negócios. Para o ano de 20106 esse valor é de 847.344,69€. O seu ‘Volume de 
atividade’7 cifrou-se, tendo por base o ano de 2010, no valor de 2.831.496,64€ 

                                                           
5 Further Education For People with Intellectual Disabilities (2010). Organizing art workshops for people 
with intelectual disabilities, do Website FEDIP, de 
www.fepid.eu/AmplioCMS2/attachments/content/1253/FEPID%20online.pdf.  
6 O ano de referência é o relativo ao mais atual disponível. 

http://www.fepid.eu/AmplioCMS2/attachments/content/1253/FEPID%20online.pdf
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3. Modelos de gestão 

3.1. Modelos organizacionais  

Direção e liderança de topo  

No CEERDL a acumulação de funções entre membros da direção estatutária e da 
direção técnica é uma realidade que se espelha no quotidiano da organização. São 
três as diretoras técnicas na organização (Centro de Atividades Ocupacionais, Centro 
de Reabilitação Profissional, Fórum Sócio-Ocupacional) que assumem cargos na 
direcção, composta por cinco elementos. Esta situação é apresentada como 
facilitadora e é explicada porque, por um lado, somente os técnicos da instituição se 
candidatam aos cargos de Direção e, por outro, existe uma lógica de procurar 
assegurar a rotatividade destes técnicos, para garantir a constituição das direções 
trianuais. Contudo há uma tendência para a perpetuação do maior número de 
membros. A liderança feminina é de cariz democrático uma vez que promove a 
participação de todos, favorecendo o envolvimento e a motivação. 
 

Capacidade de gestão estratégica 

O CEERDL tem um plano estratégico a 3 anos e avalia o seu cumprimento 
anualmente, em função de um conjunto de instrumentos diversificados muitos dos 
quais construídos para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade em 2009 
e no processo de certificação EQUASS iniciado em 2010.  
A organização recorre, em termos de gestão, a ferramentas tipicamente empresariais 
como a análise SWOT8 para identificar oportunidades de negócio e racionalizar o 
risco.  
 

 

Gestão dos recursos financeiros 

O CEERDL é uma organização que procura a sustentabilidade. O aspeto mais 
importante a considerar são os resultados económicos positivos no final dos anos 
contabilísticos, que têm vindo a crescer e significam ganhos de eficiência mercantil 
resultantes das suas atividades comerciais. O seu financiamento permitiu acumular 
capital ao longo do tempo, e introduzir pequenos investimentos autónomos sem 
financiamento exterior resultado dos seus serviços comerciais. 
 

Gestão de pessoas  

A responsabilidade pela gestão de pessoas não está claramente definida no CEERDL, 
é antes uma responsabilidade partilhada entre as três diretoras técnicas, presentes na 

                                                                                                                                                                          
7 O Volume de atividade é um indicador criado pelo projeto para adequar os cálculos tradicionais ao 
terceiro sector. O Volume de atividade corresponde à soma das vendas, prestações de serviços, 
subsídios à exploração e outros proveitos.  
8 Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats.  
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Direção, e os responsáveis pelas áreas operacionais. As práticas de gestão de 
pessoas promovem valores como a não discriminação baseada na idade, género, 
deficiência e incapacidades, raça, religião ou orientação sexual e o da melhoria 
contínua. O CEERDL desenvolve um plano de formação e uma avaliação do 
desempenho anual, bem como o recrutamento e a seleção de profissionais 
qualificados, que garantam o desenvolvimento organizacional e a mobilização para a 
melhoria contínua dos serviços. 
A organização apresenta uma taxa de emprego feminina superior à masculina e uma 
idade média de 42 anos. No quadro de efetivos, ¼ quarto dos trabalhadores detém um 
diploma do ensino superior. Em 2011, cerca de 70% dos trabalhadores tem um 
contrato de trabalho efetivo, 60% tinha frequentado por iniciativa da CEERDL ações de 
formação, com uma média de 14,6h por trabalhador. O leque salarial ilíquido é de 6,3, 
o que significa que o salário mais alto é 6,3 vezes maior que o salário menor. Atente-
se que estão aqui considerados os vencimentos dos colaboradores com 65% de 
incapacidade em regime de emprego protegido. Destaque, ainda, para a ausência de 
gestão de carreiras com taxas de promoção baixas. 
 

3.2. Organização do trabalho  

No CEERDL os trabalhadores manifestam uma forte valorização do espírito de equipa 
e amizade bem como um sentimento de pertença à organização como um todo, 
embora haja alguma dispersão espacial entre as equipas decorrente das atividades 
que prestam, dada a configuração da organização da prestação de serviços. Os 
técnicos sem funções de chefia consideram a planificação de metas em conjunto como 
apanágio do funcionamento grupal e do sentimento de trabalhar em equipa. Os 
técnicos com funções de chefia apontam para a garantia de um nível bastante notório 
de autonomia aos trabalhadores. A Direção consulta os trabalhadores, antes de tomar 
decisões determinantes de funcionamento ou de desenvolvimento, embora esta possa 
ou não incorporar as opiniões consultadas. A tendência consultiva de liderança 
democrática favorece o surgimento de consensos nas situações em que existe 
discordância de opiniões.  
Constata-se que a organização no seu todo funciona como uma macroequipa que 
trabalha de acordo com a missão e os objetivos gerais, partilhados por todos. Existem, 
igualmente, microequipas que no âmbito dos serviços sociais e da área comercial 
desenvolvem o trabalho de forma interdependente e segundo os valores 
macroorganizacionais. Apreende-se uma tendência esclarecedora e facilitadora da 
liderança democrática junto dos membros das microequipas que operam ao nível dos 
serviços sociais e da área comercial. 
 

Comunicação interna 

A comunicação interna no CEERDL é caracterizada por um forte pendor informal, 
dada a proximidade que existe entre todos, nomeadamente entre a Direção estatutária 
e técnica, que fomenta um modo de funcionamento quotidiano marcado pelo 
ajustamento mútuo. Com efeito, tal traduz-se no facto de os técnicos, com e sem 
funções de chefia, disporem de feedback constante em tempo real, ainda que não 
formal do trabalho desenvolvido, na sua área de competências.  
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Existem igualmente meios de comunicação formal como as reuniões operacionais e a 

newsletter interna para divulgar informações, e de um sistema de sugestões e 
opiniões. 
 

Comunicação externa 

O CEERDL evidencia uma forte preocupação ao nível da legitimidade cognitiva, pois 
partilha no seu website a missão, a história e os contactos, bem como os relatórios de 
contas e atividades, avaliação de satisfação ou orçamentos. Também remete a 
parceiros, via email, resultados de desempenho e informações relevantes sobre a 
organização e a newsletter. 
Este é um dos pontos principais que o CEERDL afirma ter necessidade de 
desenvolver de forma profissionalizada, tendo para o efeito contratado um estagiário 
da área do marketing que irá desenvolver uma estratégia de comunicação nova e mais 
eficiente. 
 

 

3.3. Governança e capital social  

Redes, parcerias e stakeholders 

O CEERDL faz-se representar, a nível nacional, junto da Federação Nacional de 
Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI); da Federação Portuguesa 
Centros Emprego e de Formação Profissional de Pessoas com Deficiência (FORMEM) 
e FNERDM da Federação Nacional Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais 
(FNERDM). A nível local, está integrado na Rede Social através da participação no 
núcleo executivo do Conselho Local de Ação Social (CLAS), no qual as organizações 
do Terceiro Setor constituem plataformas de planeamento e coordenação em parceria 
com autarquias, escolas, e outras entidades públicas e/ou privadas, tendo integrado o 
Núcleo Executivo da Rede em dois mandatos. 
A organização privilegia meios de comunicação formais como o seu Website e folhetos 
de divulgação sobre a sua missão e atividades. A sua actividade é também 
amplamente difundida nos meios de comunicação tradicionais locais. 
 

Governança e prestação de contas interna e externa 

A prestação de contas é divulgada pormenorizadamente no Website da organização, 
mediante a disponibilização dos relatórios de atividades que apresentam a taxas de 
execução relacionadas com os objetivos estratégicos do CEERDL e indicadores 
sobretudo quantitativos detalhados, nomeadamente de consulta aos stakeholders9. 
Evidencia um tipo de governança democrática participativa baseada na participação 
de todos e no ajustamento mútuo.  
 

 

3.4. Em síntese: Estrutura e cultura organizacionais 

3.4.1.Tipo de estrutura 

                                                           
9 Também a satisfação dos stakeholders é avaliada através do nível e satisfação de fornecedores e de 
parceiros. 
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O CEERDL revela uma tendência para a estrutura burocrática profissional pela 
prevalência, ao nível dos mecanismos de coordenação, da estandardização das 
qualificações que surge em articulação estreita com o ajustamento mútuo. 
Relativamente às componentes chave organizacionais destaca-se o centro 
operacional que trabalha de um modo muito próximo com a linha hierárquica (Direção 
técnica) e o vértice estratégico (Direção estatutária). 
 

3.4.2. Tipo de cultura 

Nesta organização assistimos à combinação da cultura baseada no papel e na tarefa, 
pois prevalece o centramento no conteúdo das atividades e não tanto na pessoa que 
as protagoniza, combinado com a valorização do trabalho em equipa e a orientação 
para o projeto. 
 

 

 

3.4.3. Inovação organizacional  

Dimensão económica  

A viabilidade económica depende de financiamentos diversos, sobretudo da 
Segurança Social, mas o CEERDL revela alguma capacidade de autonomização 
decorrente dos serviços e produtos colocados no mercado 
O processo de certificação quer da ISO 9001, quer do EQUASS tornou a organização 
mais sensível à implementação de práticas de gestão eficientes com níveis de eficácia 
maiores.  
 

Dimensão social 

A organização apresenta uma liderança de topo e intermédia democrática que 
incentiva a participação e o trabalho em cooperação entre todos os níveis 
hierárquicos, quer nos serviços sociais, quer na área comercial. Constata-se, 
igualmente uma tendência consultiva de liderança que ausculta as sugestões e 
opiniões dos subordinados. 
 

4. Conceção de empreendedorismo social 

A conceção de empreendedorismo, aliás como a de inovação social, não é familiar no 
seio do CEERDL. Uma das diretoras técnicas referiu-se ao mesmo invocando a 
necessidade de articularem a manutenção de financiamentos e a procura contínua de 
auto sustentabilidade. 
 
O CEERDL apresenta fortes indícios de aproximação à escola da economia social 
europeia, reunindo alguns dos critérios privilegiados por este paradigma, a saber: 
i) forma jurídica de cooperativa;  
ii) atividades comerciais como forma de geração de receita não necessariamente 

ligadas à missão social;  
iii) princípio de reinvestimento total dos rendimentos , sem apropriação do lucro;  
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iv) financiamento público estatal;  
v) princípio de autonomia na gestão e nos modelos de intervenção face ao Estado;  
vi) liderança participativa, apesar da fraca participação de cooperantes. 
 

5. Modelo analítico sintetizado  

O CEERDL ilustra um caso organizacional onde existe uma articulação virtuosa entre 
modelos de intervenção e de gestão inovadores e coesos. Tendo em linha de 
consideração o modelo analítico construído para os estudos de caso, salientam-se os 
seguintes aspetos relativos aos modelos de gestão: 

1. Liderança democrática jovem, feminina, coletiva e comprometida com a missão 
da organização; 

2. Primazia do trabalho em equipa e valorização da comunicação informal 
quotidiana, para além de todos os procedimentos formais que a ISO 9001 e o 
referencial EQUAS impõem; 

3. Rede diversificada de parcerias locais e nacionais; 
4. Prestação de contas interna e externa formal  
5. Inovação organizacional consubstanciada na procura de uma articulação 

eficiente e eficaz entre serviços sociais e áreas comerciais, e em práticas de 
liderança democráticas e cooperantes. 

6. Gestão de pessoas profissionalizada e com tendências desenvolvimentistas 
 
No que respeita aos modelos de intervenção, é pertinente destacar: 

1. Processos de intervenção que integram, autonomizam e capacitam pessoas 
portadoras de necessidades educativas especiais, com deficiência física e 
problemas de saúde mental, pela arte, música e trabalho e reabilitação física e 
funcional; 

2. Valor social visível na prestação de apoio integrado aos clientes e suas famílias 
e na replicabilidade de práticas com reconhecimento internacional e em 
campanhas de sensibilização para a diferença na comunidade local; 

3. Inovação social marcada pela natureza da intervenção e dos seus resultados 
ao nível da autonomização e capacitação dos clientes e respetivas famílias. 



Organização do trabalho

Funcionamento em macro e micro-equipas assente 

num forte sentimento de pertença e de entreajuda 

Valorização da comunicação informal quotidiana e 

dos procedimentos dos Sistema de Gestão da 

Qualidade

Modelos  organizacionais 

Liderança de cariz democrático, jovem,  feminina, 

coletiva e comprometida com a missão da 

organização

Gestão de pessoas profissionalizada e com 

tendência desenvolvimentista 

Visão estratégica forte face à missão e atividades

Articulação eficiente e eficaz entre serviços sociais e 

áreas comerciais

Governança e capital social

Rede diversificada de parcerias locais e nacionais 

(fundamentalmente públicas e relações pontuais 

com OTS) 

Os cooperantes aprovam planos e relatórios de 

atividades em Assembleia Geral (órgão máximo da 

Cooperativa). Consulta aos stakeholders

Prestação de contas interna e externa formal e 

ancorada nas exigências ditadas pela natureza 

jurídica e pelos requisitos das entidades 

financiadoras

Inovação  

organizacional

Dimensão 

económica

- Viabilidade 

económica

- Eficiência nos 

procedimentos e na 

rentabilização de 

recursos humanos, 

físicos e financeiros. 

Dimensão social

-Democracia 

Presente na cultura 

organizacional e nos 

processo de decisão de 

cariz  consultivo

-Cooperação

Entre todos os níveis 

hierárquicos com uma 

tendência consultiva 

de liderança

Contexto e missão

Atividades

Serviços sociais e áreas comerciais 

(também como forma de promoção do 

emprego para os seus clientes com o 

mercado social de emprego)

Públicos

Grupos vulneráveis e suas famílias ou 

pessoas com deficiência intelectual e 

incapacidades e suas famílias

Valor social

Prestação de apoio integrado aos 

clientes e famílias e na 

replicabilidade de práticas 

Campanhas de sensibilização para a 

diferença junto da comunidade 

Processo de intervenção

Processos que integram e 

autonomizam através da habitação e 

reabilitação funcional, arte, da 

música, do trabalho e da ocupação 

últil

Assente no ciclo diagnóstico, 

planeamento, 

implementação/execução, 

monitorização e avaliação

Inovação  social

Dimensão

processo

- Intervenção 

integrada e coesa

- Trabalho em rede 

com instituições 

locais e nacionais  

Dimensão 

Produto

- Replicabilidade de 

práticas com 

reconhecimento 

internacional 

- Capacitação, 

autonomização e 

sensibilização 

CEERDL

Cooperativa de 

Solidariedade 

Social

Instituição de 

Utilidade pública e 

IPSS

Modelos de intervençãoModelos de intervenção Modelos de gestãoModelos de gestão


