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PRÉMIO BPI CAPACITAR – JARDINS INCLUSIVOS

CRP - NOVAS PARCERIAS

Foi com grande satisfação que recebemos uma Menção Honrosa, na
4ª edição do Prémio BPICapacitar, distinção que foi atribuída ao
projeto “Jardins Inclusivos”. O valor do prémio será aplicado na melhoria da prestação de serviços na área de jardinagem CEERDL,
que foi reconhecida pelo contributo na
promoção da qualidade de vida e integração social das pessoas com deficiência ou incapacidade. Agradecemos o que
tem sido a participação dos nossos clientes neste projeto de integração social e profissional; o seu envolvimento tem sido determinante
para o crescimento e sustentabilidade. Na cerimónia de entrega de
prémios de 2013, que ocorreu a 3 de Dezembro, foi apresentado um
vídeo com os projetos premiados em edições anteriores, com referência ao 1º prémio de 2012 atribuído ao projeto da Floricultura do
CEERDL. Estas imagens e outras informações sobre os projetos vencedores disponíveis em http://www.bancobpi.pt/Capacitar_Site_Externo/BPI_Capacitar_pp.asp

No decurso de 2013, foram celebrados novos protocolos de parceria
com entidades empregadoras da região, visando a integração das
pessoas que apoiamos em formação prática em contexto de trabalho.
Para todas as entidades que connosco colaboraram, um agradecimento muito especial: Carla Denise Costa Companhia Agrícola do Sanguinhal,
Lda Ir Portugal de Isabel Rodrigues Bem Limpar de Maria de Fátima Silva 
Penhastand Montagem de Stands Lda Commodos - Residência Geriátrica, Lda 
Paula Maria Leal Santos Cipriano Florescar -Comércio de Automóveis, Lda 
Astecaldas - Assistência e Reparação de Eletrodomésticos, Lda Fundação Manuel
Francisco Clérigo Osvaldo Branco - Quinta do Pedregal Sociedade de Instrução e Recreio Os Pimpões Multiovos, Produção de Ovos, Lda Centro Social
Paroquial CR Hotéis Cristal Empreendimentos Turísticos SA Salada & Antunes
Oficina de Reparação de Veículos Automóveis Lda Linha Panorâmica Turismo e
Hotelaria Lda - Caldas Internacional Hotel MEGAPC - Informática e software,
Lda DF Tur Lda - Hotel Vila D`Óbidos Centro Hospitalar do Oeste Serviço de
Ação Social do IPL Churrasqueira Tomé, Lda João Pedro Carvalho Machado Verduras D`Óbidos Pedro & Ana Lda - Europeia Hotel Certushoteis-Hotelaria e
Turismo, Lda - Hotel Real D' Óbidos José Fernandes & Paula Miguel Lda - Bike
Zone Tubo Rectangular Unipessoal Lda Nascer do Sol Restaurante e Snack
Bar Unipessoal, Lda Mário Jorge Gonçalo Branco Carlos Domingos Martins
Monteiro Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, SA José Carlos Correia
Carvalho - Agro- Litoral Glamour Viagens - Agência de Viagens e Turismo, Lda
RodaPeças - Pneus e Peças Lda António Manuel Prisciliano Ferreira - Wash
Station Lavandaria Self-Service Fundação Inatel Hortícolas Xana - Produção e
Comercialização de Produtos Hortícolas, Lda Desafio Cuidado, Lda

PRÉMIO DOS DIREITOS HUMANOS 2013
Congratulamo-nos com a atribuição pela Assembleia da República do
Prémio dos Direitos Humanos 2013 à FENACERCI. A Federação partilhou com todas as associadas o galardão, sublinhando a ação conjunta
na defesa dos interesses e direitos das pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência e suas famílias e pela sensibilização da
opinião pública sobre esta problemática. Poderão consultar toda a
informação sobre o Prémio anualmente atribuído pela Assembleia da
República em: http://www.parlamento.pt/Paginas/XII2SLPremioDireitosHumanos2013.aspx.

PRÉMIOS CONCURSO REABILITAR ATRAVÉS DA ARTE

O 6º Concurso Reabilitar Através da Arte
da APEXA – Associação de Apoio à Pessoa
Excecional do Algarve, teve nesta edição,
o tema “a minha história”. Foram a
concurso trabalhos de pintura em Tela
NOVA PARCERIA - MARCA PATH STORIES
realizados no CAO, pelo Rodolfo “pôr-dosol” e pela Mónica “tempestade de cor”.
Mostramos os primeiros trabalhos realizados no
Do Fórum Sócio Ocupacional, foram a
Fórum Sócio Ocupacional, resultantes da parceria
concurso pinturas realizadas por Elisabeestabelecida com a empresária Cátia Ezequiel, no
te, Tomás, Rui e Hugo; e 2 esculturas,
projeto PathStories – Histórias de caminho. Repreuma do André e outra da Carla. Foram
sentam-se percursos de vida através de álbum madistinguidos os trabalhos da Elisabete
nufaturado e personalizado. Numa perspetiva de
Andrade com o 1º Prémio de Pintura
inclusão e participação social das pessoas com
(+18) e do André Ribeiro na categoria de
incapacidades, foi-nos proposto a manufaturação das capas dos álbuns.
Escultura com uma Menção Honrosa.
Desafio que foi aceite e formalizado em protocolo. http://pathstories.com/index.php http://www.apexa.org/~apxorg/artigo/43/Concurso+-+Reabilitar+Atraves+da+Arte+RESULTADOS.html

CONCURSO FOTOGRAFIA - PROJECTO RI(AGE)

IX ENCONTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

A FNERDM promoveu um concurso de fotografia, com apresentação das fotos premiadas
na exposição “Um olhar positivo da inclusão na Doença
Mental”. O Fórum Sócio Ocupacional incentivou a participação do cliente Carlos Pires, que
viria a ser um dos 10 premiados
com esta foto que tirou nas
férias de verão. Estivemos na
inauguração da Exposição e no Encontro de Reflexão do Projeto
rI(Age), que teve lugar em Lisboa a 22 de Novembro de 2013.
Neste mesmo dia, a FNERDM lançou a campanha
“Mude a sua atitude face à doença mental” com a
apresentação do pin - Laço verde que estará brevemente disponível para aquisição pelo valor de 1,5€.

Participámos no IX Encontro Nacional de Cooperativas Organizado
pela FENACERCI, com apoio do INR. O CEERDL foi uma das 5 associadas convidadas a apresentar uma comunicação. No painel “Estratégia
e Estratégias contra o desencanto” apresentámos percursos de desenvolvimento e a implementação do sistema de gestão da qualidade
como ferramenta para a melhoria e sustentabilidade.

ENCONTRO ANUAL DE FORMANDOS DA FORMEM
Três formandos do CRP participaram no
XI encontro de formandos da FORMEM,
que decorreu nos dias 18 e 19 de Novembro em Tondela. Com estadia em Hotel,
os formandos participaram nos grupos de
trabalhos, almoços e café concerto. Uma
experiência nova, caraterizada como
positiva, que permitiu conhecer novas
caras oriundas de várias zonas do país.

Valores CEERDL - Respeito pelo Indivíduo:

As necessidades, potencialidades e a satisfação das pessoas são consideradas e valorizadas, orientando a ação da
organização, e garantido os princípios éticos e fundamentais de liberdade e confidencialidade.
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CRP - VISITAS PEDAGÓGICAS

Clientes do Centro de Atividades Ocupacionais sugeriram fazer a inauguração das novas condições do ginásio do serviço, após pintura e substituição do pavimento. Com organização do Clube do Cliente, dia 3 de
Dezembro, assinalando-se também assim o Dia Internacional das pessoas com deficiência, realizaram-se atividades desportivas de Ginástica
com trampolim, Golf Indoor e Goalball, entre colegas de CAO e Fórum.

Jardim Botânico
Agradecemos a todas as entidades a
disponibilidade com que receberam
os nossos formandos, na realização
de visitas pedagógicas e destacamos
a sua importância para o enriquecimento curricular e consolidação dos
conhecimentos adquiridos. No período de Setembro até final do ano, 36
formandos dos cursos de Assistente
Museu de Peniche
Administrativo, Serralheiro/a Civil,
Operador/a Agrícola, Operador/a de
Jardinagem e Auxiliar de Serviços
Gerais, de acordo com as suas áreas
profissionais visitaram:
Biblioteca Municipal de Caldas da
VISITAS A ALCOBAÇA
Rainha  Museu de Peniche (Forte)
No âmbito do projeto “Conhecer a Estremadura” 12 clientes do Jardim Botânico d’Ajuda Fábrica
CAO, visitaram no Concelho de Alcobaça a fábrica de vidro e cristal Fucoli - Somepal Torre do Tombo
“Atlantis” e o Museu do Vidro a 19 de Novembro. No dia 12 de DeDIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM ESCOLAS
zembro voltaram a Alcobaça para ver o Mosteiro Cistersence.
Nos dias 5 e 6 de Dezembro, no âmbito das comemorações do dia
Internacional da Pessoa com Deficiência, recebemos no CAO, alunos
do 4.º ano do complexo escolar Santo Onofre. Estas visitas têm
objetivos de sensibilização dos mais novos para as potencialidades
de realização e criatividade das pessoas com incapacidades. Estiveram 76 crianças, 40 num dia e 36 crianças no outro, e foram inseridas em pequenos grupos nas áreas ocupacionais, em atividades
físicas e de movimento e drama criativo. Assim puderam interagir
com os clientes, emparceirando e sendo por estes instruídos para
realização de trabalhos e tiveram também condições de experienciar
FOMOS AO CIRCO!
novas situações. Os alunos pediram para voltar e ficou previsto
Dada a generosidade do convite do Coliseu dos Recreios, que nos nova iniciativa para a primavera.
ofereceu bilhetes, um grupo de clientes de CAO foi, também este
VISITA DE FORMANDOS DO GABINAE
ano, assistir ao espetáculo de circo em Lisboa.
No dia 2 de Dezembro recebemos no Centro de Educação Especial
Rainha D. Leonor a visita de um grupo de 12 formandos do curso
técnicos auxiliares de saúde promovido pelo Gabinae.

FESTEJOS DE NATAL

ATIVIDADES NATALÍCIAS - CENTRO DE ARTES
A convite do Centro de Artes, 8
clientes do CAO,
nos dias 18, 25 e
29 de Novembro,
iniciaram a preparação do Natal com
a realização de
atividades de expressão plástica temáticas, criando coroas de natal em
massa de sal. Dia 16 de Dezembro, 15 clientes de CAO assistiram também ao espetáculo interativo - NATAL NO MUNDO. Percorrendo uma
espiral com cinquenta casas, simulando estas a caminhada dos Reis Magos, até ao Menino Jesus, responderam a perguntas sobre as tradições
de Natal de diferentes países do Mundo. Com as adivinhas, provérbios e
indicações de verdadeiro ou falso, conheceram curiosidades de tradições
de natal de diferentes países e ainda entoaram canções de natal.
“LAVANDARIA DA RAINHA” Aberta de 2ª a 6ª feira
Av. Infante D. Henrique, lote 28 - Zona Industrial
Telef: 262 889 066 - emprego@ceerdl.org

No último dia de atividades antes do Natal, os serviços do CEERDL
festejaram a quadra em momentos de convívio entre clientes e
equipas de trabalho. O restaurante
self-service CEERDL “O Garfo”
recebeu o CAO para lanche e concerto musical. Ao som da banda
“Terabytes” dançou-se animadamente toda a tarde. Foram entoadas canções de Natal, pelo coro
que a Sandra, cliente do Residencial, mobilizou para ensaios no CAO
e que liderou nesta festa.

Lavar - Secar - Engomar
Ao Peso (Kg) e pacote Mensal 50, 100 ou 200 (unid.)
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