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C onfiança E nvolvimento E quidade R esponsabilidade D ignidade L ealdade 

VALORES DEONTOLÓGICOS 

Foi publicado, um artigo com os resultados do 
Programa SMS Estigma (Projeto PAR – Programa 
de Ajuda Mútua e Reabilitação), na Revista Por-
tuguesa de Enfermagem de Saúde Mental. 
Os interessados podem ler  o artigo integral na 
nossa página web (www.ceerdl.org) ou através 
do link da Sociedade Portuguesa de Enfermagem 
de Saúde Mental http://www.aspesm.org/
index.php/publicacoes/revista-spesm  

PUBLICAÇÃO ARTIGO CIENTÍFICO 

Apresentámos em Abril, candidatura ao Prémio 
Europeu de Promoção Empresarial 2013 
(European Enterprise Promotion Awards - EEPA). 
Trata-se de uma iniciativa da Comissão Europeia, 
que distingue projetos desenvolvidos em seis 
grandes categorias, sendo o IAPMEI - Agência 
para a Competitividade e Inovação, I.P., o coordenador em Portugal. 
O projeto por nós apresentado, intitulado “Trabalho Inclusivo – 
CEERDL” reflete o contributo da organização para a integração socio-
profissional de pessoas com deficiência e incapacidade nos serviços de 
Restauração, Lavandaria, Jardinagem e Floricultura. Enquadra-se na 
categoria de Empreendedorismo responsável e inclusivo, que 
distingue ações nacionais, regionais ou locais, que promovam a res-
ponsabilidade social das empresas e Organizações e incentivem o 
empreendedorismo de grupos desfavorecidos.  

PRÉMIOS EUROPEUS DE PROMOÇÃO EMPRESARIAL 2013 

A presidente de direção, Maria 
João Domingos, recebeu a 
Medalha Municipal de Mérito, 
na categoria de Mérito Hu-
manitário, pelos 20 anos de 
serviço em intervenção 
social dedicados à promo-
ção da qualidade de vida 
das pessoas com deficiên-
cia e incapacidades. Distin-
ção atribuída a 15 de maio, a 

várias personalidades e entidades do concelho, no âmbito das come-
morações do dia do município de Caldas da Rainha. 

CONDECORAÇÃO MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO 

No mês de julho submetemos ao POPH, tipologia de intervenção 6.15 
– Educação para a Cidadania-Projetos Inovadores, o estudo 
“EMOTION_TOOL” e a intervenção formativa “Cidadania Ativa”. 
Com o projeto EMOTION_TOOL pretendemos contribuir para melhorar 
a integração na comunidade das pessoas com deficiência intelectual e 
doença mental, promovendo o aumento das competências de gestão 
emocional e relacional dos participantes. Nesta iniciativa, contamos 
com os respetivos familiares, profissionais da área social e com parce-
ria do GABINAE. O projeto formativo “Cidadania ativa”, contempla 3 
ações de informação/formação, dirigidas a 30 pessoas (foco: grupos 
excluídos ou em risco de exclusão), com as quais pretendemos desen-
volver um conjunto de atividades práticas que lhes proporcionem ex-
periências relevantes para a consciencialização dos  seus direitos, 
responsabilidades e deveres. Contribuindo para que se sintam cida-
dãos motivados a participar ativamente na comunidade. 

CANDIDATURA POPH - MEDIDA 6.15 

No dia 26 de julho, teve lugar 
no CRP um conjunto de inicia-
tivas propostas pelos forman-
dos, um workshop de língua 
gestual; jogos tradicionais; e 
almoço convívio.  
A dinamização destas ativida-
des, é um complemento curri-
cular que visa criar oportuni-
dades para o  desenvolvimen-
to do autoconhecimento e 
competências de relaciona-
mento interpessoal.   

PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CRP 

Participámos no evento 
“Parque dos Sentidos”, a 
convite da Garrafeira Ba-
go D’Ouro, que decorreu 
de 31 de Maio a 02 de Ju-
nho no Parque D. Carlos I. 
Fomos igualmente convida-
dos pelas empresas Mercea-
ria Pena, Casa Antero/Pachá 
e Padaria Forno do Beco 
para o evento “Pão, Queijo 
e Vinho”, que se realizou 
no dia 6 de julho no Beco do 
forno. Os formandos do CRP 
colaboraram na venda de 
copos para as provas dos 
vinhos, cujo resultado rever-
teu a favor do CEERDL. 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DA COMUNIDADE  

“PARTICIPA & REABILITA” 

O CEERDL foi convidado pelo grupo Auchan a concorrer à iniciativa  
de aniversário “Ação de Voluntariado do Jumbo, à escolha do 
Cliente”. Candidatámos o projeto “PARTICIPA & REABILITA” para 
a pintura de interiores de alguns espaços do Centro de Atividades 
Ocupacionais. A votação decorreu durante o mês de julho pelos clien-

tes do Pão de Açúcar de Caldas da Rainha 
no Centro Comercial VIVACI e para segui-
dores no facebook. Agradecemos a todos 
os que fizeram deste, um projeto vencedor! 

Em consequência das intempéries verificadas 
na zona Oeste em Janeiro deste ano, que pro-
vocaram estragos que impossibilitaram a utili-
zação de parte das estufas da área de produ-
ção florícola, foi apresentada em Abril candi-

datura ao PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural, Acão 
1.5.2 – Restabelecimento do Potencial Produtivo. Aguarda-se 
celebração de contrato de financiamento, tendo sido atribuído um 
subsídio ao investimento no montante de 40.284,97€, para re-
construção, cobertura e reparação de estufas, sistemas de Rega, 
sistemas elétricos e perdas de plantações. 

APOIO PRODER – FLORICULTURA  

http://issuu.com/spesm/docs/revista_n___8_spesm_final/1?e=4498333/3650191
http://issuu.com/spesm/docs/revista_n___8_spesm_final/1?e=4498333/3650191
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- Hidromassagem - Hidroginástica  - Hora Livre 

- Hidrobike  - Hidroterapia 

- Adaptação ao Meio Aquático (crianças) 

“Piscina da Rainha” Aberta de 2ª a 6ª feira  

Rua Dinant - Cidade Nova 2500-325 Caldas da Rainha 

telf: 262 840 050 - ceerdl.administrativo@ceerdl.org 

FESTEJO DOS SANTOS POPULARES 

Por iniciativa de 2 clientes de CAO e 
envolvendo o Clube do Cliente, come-
moraram-se os Santos Populares no 
dia 17 de Junho. Elaboraram-se os 
arcos e  enfeites para a ocasião, hou-
ve a eleição do papel de padrinho e 
madrinha da marcha e ao som da 
música desfilaram ao fim da tarde.  

Recebemos a 20 de Junho a visita de um grupo de formandos da SO-
PROFOR, no âmbito do curso de Segurança, Higiene e Saúde no Traba-
lho. Passaram pela cozinha do refeitório “O Garfo” e pela área de jardi-
nagem do CRP, onde puderam apreciar não só as condições estruturais 
como as medidas de prevenção e correção de riscos laborais que temos 
vindo a implementar para garantir o bem-estar de todos os nossos 
funcionários e clientes. Aproveitaram ainda para conhecer o nosso sis-
tema de Segurança Alimentar baseado nos princípios do HACCP.  

Este ano, as colónias de férias 
externas de CAO (35 clientes)  
decorreram em Sesimbra, incluin-
do a do projeto “Conhecer as regi-
ões de Portugal” - Estremadura. 
Saíram 3 grupos em semanas 
consecutivas de Junho. A colónia 
de Praia realizou-se em Julho em 
Peniche, Foz de Arelho e Baleal 
abrangendo  65 clientes. 

COLÓNIAS DE FÉRIAS CAO - SESIMBRA 

Um grupo de crianças do ATL 
“Os Koalas” efetuaram uma Visi-
ta de estudo à horta biológica do 
CRP, que teve como principal 
objetivo adquirir novas aprendi-
zagens para aplicar na horta que  
estão a iniciar. Foi um grande 
desafio satisfazer toda a curiosi-
dade demonstrada. Desejamos-lhes boas colheitas!  

Entre janeiro e julho deste ano, os 50 formandos, dos cursos Opera-
dor/a Agrícola, Empregado/a de Andares, Operador/a Jardinagem, 
Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Administrativo/a e Assistente 
Familiar e de Apoio à Comunidade, realizaram visitas pedagógicas a 
várias entidades de acordo com as respetivas áreas profissionais. 
Agradecemos a todos os que nos receberam, pois estas iniciativas 
têm um contributo indispensável ao enriquecimento curricular e con-
solidação dos conhecimentos adquiridos: Agrolitoral Verdura Óbi-
dos Museu de Peniche Feira Nacional de Agricultura de Santarém 
CONTACT Hotel Cristal ExpoJardim Centro Paroquial Companhia 
Cogumelos Staples Museu Hospital Feira Agricultura Biológica 
Multiovos Plantibaça Janela Digital Quinta do Pedregal  

CRP—VISITAS PEDAGÓGICAS 

CONTACT 

COLABORADORES OUVIRAM PEDIATRA MÁRIO CORDEIRO 

No dia 20 de Junho teve lugar pelas 18:00 no pe-
queno auditório do CCC, a 7ª Conferência do Jornal 
das Caldas com o pediatra Mário Cordeiro. Esta 
conferência, foi organizada pelo Jornal das Caldas, 
com o apoio de várias entidades locais entre as 
quais o CEERDL, o Colégio Rainha D. Leonor, a 
INFANCOOP e Ordem do Trevo. Assistiram 11 cola-
boradores do CEERDL, que avaliaram de forma 
muito positiva este evento, que foi gravado e trans-
mitido em direto pela rádio Mais Oeste e encontra- 
-se disponível para ver ou rever em http://www.jornaldascaldas.com/ 

VISITA DE FORMADOS DA SOPROFOR 

Agrolitoral 

A 21 de Junho decorreu nos espaços exteriores do CAO, a prova de ap-
tidão profissional de um aluno do curso de Animação Sócio-cultural da 
Escola Secundária Raul Proença. Os clientes realizaram atividades lúdicas 
montando a cavalo, que foi também tema para a expressão plástica.  

PARCERIA COM A RAÚL PROENÇA  

Feira Santarém 

Nos dias 25 e 26 de junho estive-
mos a convite da CERCIMIRA nas 
Jornadas Desportivas com 7 
clientes e 2 técnicos, realizámos 
jogos tradicionais, hidroginástica, 
jogos de praia e um baile. 
No dia 10 de julho um grupo de 14 
clientes e 2 técnicos participaram 
na Caminhada "Descobrindo 
Porto de Mós", e a 18 de julho 
um grupo de 6 clientes e 1 técnico 
participaram nos Jogos de Peni-
che de Praia estes eventos foram 
promovidos pela CERCILEI e CER-
CIP, respetivamente, no âmbito 
dos Encontros Intercentros da 
Zona Centro. Encontram-se no 
site da FENACERCI fotos alusivas.  

PARTICIPAÇÕES ATIVIDADES DESPORTIVAS - CAO  

"SENTIR COMO EU"  

A 13 de junho 2013 o Grupo Ampli’Arte 
realizou a estreia da dramatização e a 
apresentação da brochura "O Pingalím 
Apaixonado" e "O Luís Embeiçado" 
no Auditório do IPL de Leiria no âmbito 
do trabalho final "SENTIR COMO EU" de 
uma estagiária de Educação Social e 
posteriormente no espaço de sala da 
Área de Movimento Animação & Drama 

Criativo do CAO. Participaram neste trabalho 27 Clientes do Serviço Ocu-
pacional e 8 do Fórum Sócio Ocupacional. 

ATL VISITA HORTA BIOLÓGICA DO CRP 

http://www.jornaldascaldas.com/Conferencias/
http://www.fenacerci.pt/web/multimedia/fotos/enc_intercentros/index.html

