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CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO 2014 

No dia 6 de Janeiro 10 formandos(as), iniciaram o seu percurso for-
mativo no CRP, num curso de dupla certificação “Assistente Familiar 
e de Apoio à Comunidade”; e 2 formandas foram admitidas no curso 
de “Auxiliar de Serviços Gerais”, ação de tipo C – percursos individu-
alizados com base em referenciais não integrados no CNQ. Estão 
ainda abertas inscrições para os cursos abaixo referenciados. 

OFERTA FORMATIVA – CRP 2014 

Apresentámos candidatura, ao Programa EDP Solidária 2014, com o 
projeto “Em sua Casa” na categoria de Desenvolvimento Comunitário e 
Social. Visa apoiar a criação da resposta social de Apoio Domiciliário 
(SAD) a pessoas com deficiências e/ou doença mental e suas famílias, 
considerando-se um grupo alvo de 100 pessoas. Contamos com supor-
te para a aquisição de equipamento e a  criação de 5 postos de trabalho 
para pessoas com incapacidades. Este serviço especializado reflete uma 
estratégia inovadora de SAD, por se tratar de um apoio em várias áreas 
de vida e não apenas nas vertentes de cuidados básicos, fortalecendo a 
autonomia dos clientes, espera-se o adiamento ou a não institucionali-
zação das pessoas com grandes dependências. 

Na continuidade do projeto 
“Conhecer a Estremadura”, 
clientes do CAO, realizaram 
mais 3 visitas a locais de refe-
rência na região.  A 21 de Janei-
ro, ao “Centro de Interpreta-
ção da Batalha de Aljubarro-
ta”, ao Mosteiro da Batalha e  
Santuário de Fátima. A  27 de 
Fevereiro, ao “Centro de Inter-
pretação da Batalha do Vimei-
ro” e Museu da Lourinhã.  

E a 21 de Março no Concelho 
de Óbidos, com passagem pelas 
vilas de Gaeiras e de Óbidos, 
tendo visitado o Convento São 
Miguel, moinhos, igrejas entre 
outros pontos de interesse 
local. 

PROJETO CONHECER A ESTREMADURA 

Data 
Inicio 

Período 
Laboral Curso Habilitações 

de Acesso Certificação Total 
Horas 

2 de 
Junho 7h Diárias 

Empregado(a) 
de Andares Inferior ao 3º 

Ciclo do Ensino 
Básico 

Nível 2  
e 

3º Ciclo do 
Ensino Básico 

3600h 
Serralheiro(a) 

Civil 

Auxiliar de  
Serviços Gerais 

Inferior ao 1º 
Ciclo do Ensino 

Básico 
Nível 1 2900h 

30 de 
Junho 

 7h Diá-
rias 

Operador(a) de 
jardinagem 

Inferior ao 3º 
Ciclo do Ensino 

Básico 

Nível 2  
e 

3º Ciclo do 
Ensino Básico 

3600h 

Auxiliar de   
Serviços Gerais 

Inferior ao 1º 
Ciclo do Ensino 

Básico 
Nível 1 2900h 

A convite do Concelho da Cidade colaborámos na Ação de Sensibili-
zação para a adequação de comportamentos rodoviários, que decor-
reu durante a semana de 13 a 17 de Janeiro,  em parceria com a PSP 
e de alunos do 6º ano de diversas escolas da cidade. Foram sinaliza-
dos, com balões e autocolantes com slogans, os veículos mal estacio-
nado, com a intenção de alertar os condutores para as questões de 
acessibilidade para todos.   

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO RODOVIÁRIA 

No mês de Janeiro, recebemos a equipa de reportagem do programa 
"Consigo" da RTP2, para entrevistas e recolha de imagens, para in-
formação televisiva sobre os nossos serviços de  Fórum Sócio Ocupa-
cional, Jardinagem e Floricultura. Foram já  transmitidos 2 progra-
mas, nos dias 8 e 15 de Fevereiro, que podem ser visualizados no 
link: http://www.rtp.pt/play/p67/e143328/consigo 

CEERDL NO PROGRAMA “CONSIGO” RTP2 

A 30 de Janeiro, 
22 colaboradores 
do CEERDL parti-
ciparam numa 
ação de esclareci-
mentos sobre as 
alterações ao 
código da estra-

da, promovida pela Escola de Condução Santa Maria de Óbidos, em 
conjunto com o Movi - Movimento para a segurança e formação 
rodoviária, que se deslocaram às nossas instalações do CEERDL.  

AÇÃO ESCLARECIMENTOS SOBRE CÓDIGO DA ESTRADA 

 

V a l o r e s  C E E R D L  -  P a r t i c i p a ç ã o :   

Envolvimento e co-responsabilização de todos, nas dinâmicas organizacionais e na comunidade. 

A campanha do Pirilampo Mágico, irá decorrer de 3 a 25 Maio.    
Contamos com a habitual colaboração de todos! 

PROGRAMA EDP SOLIDÁRIA 2014 

http://www.rtp.pt/play/p67/e143328/consigo
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Telefone: 262 881 125 

Telemóvel: 96 852 19 00 

emprego@ceerdl.org 

Produção e Comercialização de Coroa Imperial  

Venda a revendedores e ao público em geral 

O Rotary Club de Caldas da Rainha assinalou o “Dia Mundial de Rota-
ry Internacional” com um jantar solidário, dia 24 de Fevereiro, cuja 
receita reverteu para o CEERDL. O Jantar decorreu no Restaurante “A 
Lareira” e teve um custo de 15€ por pessoa, tendo contado com a 
presença de perto de 50 pessoas. O valor angariado destinou-se à 
aquisição de um fogão para uma das residências e de uma peça de 
abdução, tabuleiro e apoio de cabeça a adaptar em cadeira de rodas 
para melhorar a postura de uma cliente com multideficiência.  

JANTAR SOLIDÁRIO ENCONTRO DE DESPORTO INCLUSIVO 

Um grupo de 7 clientes do serviço Ocupacional, no passado dia 21 de 
Março de 2014 foram visitar o XII 
Festival Internacional de Chocolate, 
que decorreu em Óbidos, com o 
tema "O Jardim Zoológico de Lis-
boa". Os clientes gostaram muito de 
ver as esculturas temáticas, feitas de 
e apreciaram provar algumas das 
iguarias disponibilizadas no festival. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHOCOLATE 

A APADP - Associação de Pais e Ami-
gos de Deficientes Profundos, reali-
zou no dia 4 de Março, no âmbito da 
comemoração do seu 30º aniversá-
rio, um Encontro de Desporto Inclu-
sivo, onde participaram 8 clientes do 
CAO.  Entre 22 equipas e cerca de 
200 atletas, praticaram remo indoor, 

ténis de mesa e basquetebol. Disponível álbum do evento no link: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.661760627218028.1073741828.243874839006611&type=1 

No dia 26 Março fomos à 
Escola Secundária Rafael 
Bordalo Pinheiro, partici-
par no “Dia Paralímpico 
na Escola”. Integrámos os 
grupos de demonstração 

de duas modalidades desportivas paralímpicas, Boccia e Gooal Ball, 
para as quais contámos com o apoio de técnicos da (PC-AND) Associ-
ação Nacional de Desporto. Mais informações sobre este evento, 
dinamizado pelo Comité Paralímpico de Portugal (CPP) em parceria 
com a Câmara de Caldas da Rainha em http://www.comiteparalimpicoportugal.pt/

Paginas/noticiadetalhe.aspx?IDNot=543&Source=/Paginas/noticias.aspx#.U146AfldVcg 

DESPORTO ADAPTADO NA ESCOLA SECUNDÁRIA R. B. PINHEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 

No passado dia 17 de Janeiro, reali-
zou-se um mini torneio de UNO. 
Esta atividade, proposta por um 
cliente do Centro de Atividades 
Ocupacionais  contou com a partici-
pação e adesão de colegas dos vá-
rios serviços do CEERDL.  

Estiveram presentes na exposição 
“memória e futuro”  trabalhos de 
clientes do Fórum e do CAO, rea-
lizados nos últimos 2 anos na 
Oficina do Museu da Cerâmica, 
nas atividades do projeto educati-
vo desenvolvido em parceria com 
diversas instituições, entre as 
quais o CEERDL.   

FÓRUM EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DA CERÂMICA  

Recebemos no dia 27 de Março,  um grupo de formandos do curso 
de “Auxiliar de Ação Educativa” da Megaexpansão, para visita ao 
Fórum Sócio Ocupacional do CEERDL (FSO). Os clientes apresentaram 
o serviço e divulgaram os  trabalhos que realizam nos diversos ateli-
ers. Esta iniciativa possibilitou a interação e comunicação dos dois 
grupos e viabilizou aos  formandos desta entidade formadora infor-
mação sobre esta resposta social.   

VISITA DE FORMANDOS DA MEGAEXPANSÃO 

CLUB DO CLIENTE REALIZA TORNEIO DE UNO Um grupo de 8 clientes do CAO participaram, em Janeiro nos dias 18 
e 25 e em Fevereiro nos dias 6 e 7, em atividades de expressão plásti-
ca no Centro de Artes em Caldas da Rainha. Desta vez foram os teci-
dos a matéria prima, tendo como tema o “dia dos namorados”, foi 
construído em conjunto um coração de trapos. 

EXPRESSÃO PLÁSTICA NO CENTRO DE ARTES 

FESTEJOS DE CARNAVAL 

Um grupo de jovens do Movimento dos Focolares - "um contributo 
para um diálogo construtivo e um intercâmbio criativo entre pessoas 
de diferentes ambientes culturais e credos religiosos", estiveram no 
dia 8 de Fevereiro em Caldas da Rainha com o projeto “revoluciona a 
tua cidade com amor”. Realizaram  atividades de expressão motora 
e de animação e movimento 52 jovens, 18 dos quais residentes do 
CEERDL, num momento de partilha e de interação vivido com entusiamo 

por todos!  Mais sobre o Focolares e fotos no  link: 
 

MOVIMENTO FOCOLARES – MUNDO UNIDOS  

http://www.focolares.org.pt/noticias/nacionais/1331-revolucionar-a-cidade-com-acoes-concretas 

Apresentámos candidatura ao projeto Agir para cofinanciamento dos 
equipamentos necessários para o alargamento das prestações de servi-
ços de restauração e lavandaria ao domicilio, a públicos vulneráveis 
com especial incidência a pessoas com deficiência e doença mental. 

REN –PROJETO AGIR 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.661760627218028.1073741828.243874839006611&type=1
http://www.comiteparalimpicoportugal.pt/Paginas/noticiadetalhe.aspx?IDNot=543&Source=/Paginas/noticias.aspx#.U146AfldVcg
http://www.comiteparalimpicoportugal.pt/Paginas/noticiadetalhe.aspx?IDNot=543&Source=/Paginas/noticias.aspx#.U146AfldVcg
http://www.focolares.org.pt/noticias/nacionais/1331-revolucionar-a-cidade-com-acoes-concretas

