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Entre nós 

Clientes da residência autónoma e 
colaboradores participaram a 19 de 
julho no Neon Run Caldas da Rai-
nha. Foi num ambiente de grande 
animação que cerca de 600 pessoas 
dançaram, correram ou caminha-
ram, num circuito de luz e cor criado 
no Parque D. Carlos I. Esta foi uma 
iniciativa também com cariz social, 
que acolheu a indicação da Câmara 
Municipal de Caldas da Rainha ao 
eleger esta organização social como 
parceiro. Agradecemos à organiza-
ção e patrocinadores o valor de 
600€ que foi entregue ao CEERDL. 

NEON RUN CALDAS DA RAINHA 

A convite da 
organização, da 1ª 
Edição do Festival 
de Verão “Oeste 
Fest”, que decorreu 
na Foz do Arelho, 
de 17 a 20 de ju-
lho, colaborámos 
na distribuição de 

flyers e no apoio  à  
limpeza do espaço 
dos concertos.  Foi-

nos cedida uma tenda para divulgação dos nossos serviços, 
exposição e venda de produtos. No espaço VIP, reservado ao Staff 
e artistas, estiveram expostas telas pintadas pelos clientes do CAO. 
Ao longo destes dias, alguns clientes e colaboradores, puderam 
disfrutar dos concertos e das atividades lúdicas e desportivas que 
integraram o cartaz deste evento. 

Durante o mês de julho os clientes do Fórum organizaram uma 
Gincana, com cerca de 12 provas; um jogo de cultura geral sobre a 
Europa “Viajando pela União Europeia”; e um peddy paper pela 
cidade de Caldas da Rainha. Estas atividades inscritas na dinâmica  
do Clube do Cliente foram participadas por 35 clientes de diversos 
serviços do CEERDL.  

VERÃO COM DIVERSÃO 

No mês de agosto o Clube do Cliente planeou e realizou atividades 
com 21 associados. Na vertente desportiva, concretizaram-se 
caminhadas em várias localidades, atividades na piscina e sessão de 
ginástica aeróbica. Participaram no programa “Viver o Mar” na 
Nazaré realizando um passeio temático que contou a Lenda e 
História desta localidade. As atividades de lazer incluíram jogos 
indoor, visualização de filmes e trabalhos manuais. Os Clientes 

estrearam-se ainda na versão moderna da caça ao tesouro 
“Geocaching”, concretizando duas descobertas registadas com o 
nickname escolhido “LAGARTOS”. Os participantes avaliaram muito 
positivamente as atividades de verão.  

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE VERÃO  

CABOVISÃO OESTE FEST 

 

V a l o r e s  C E E R D L  -  M e l h o r i a  C o n t í n u a :   

Compromisso com a modernização e a qualidade dos serviços e da organização. 

Durante 3 semanas realizaram-se, como habitualmente, as colónias 
de praia com os clientes de CAO e Fórum. Deslocaram-se diaria-
mente às praias da região de Peniche e Foz do Arelho, tendo sido 
abrangidos 65 clientes de CAO; e, em alguns dias, 10 dos clientes 
de Fórum que praticaram surf adaptado.   

COLÓNIAS DE PRAIA NA REGIÃO 

Na continuidade do projeto de 
CAO “à descoberta das regiões 
de Portugal - Estremadura”, 13 
clientes estiveram no Palácio 
de Queluz, a 9 de julho, onde 
puderam para além de visitar o 
palácio e os seus belos jardins, 
assistir a uma exibição de arte 
equestre à antiga portuguesa. 

PROJETO CONHECER A ESTREMADURA 

No dia 25 de julho, os formandos e técnicos do CRP participaram 
numa iniciativa realizada na Escola de Sargentos do Exército, no 
âmbito do encerramento para férias de verão. Rappel, equitação, 
peddy paper e circuito, foram as atividades proporcionadas, tendo-
se ainda realizado o tradicional almoço convívio. A criação de 
oportunidades para o desenvolvimento do autoconhecimento e das 
competências de relacionamento interpessoal dos clientes, continua 
a ser o principal objetivo. 

ATIVIDADES ESE – ESCOLA DE SARGENTOS DO EXÉRCITO 

Tal como em anos anteriores, 9 dos residentes mais autónomos 
foram de férias em grupos de dois. Durante uma semana, aprovei-
taram para descansar e conhecer as cidades de Vila Moura, Porti-
mão, Figueira da Foz e Lisboa. Autonomamente nunca tinham esta-
do tão longe de casa, regressaram cheios de novidades e experiên-
cias para contar!  

RESIDENTES AUTÓNOMOS EM FÉRIAS 
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- Cozinha tradicional portuguesa 

- Regime self-service (refeições rápidas) 

- Ementa variada todos os dias 

- Crie o seu menu: sopa, refeição completa, prato ou miniprato 

De 2º a 6º feira, o refeitório “Garfo” 

disponibiliza refeições (almoços) a  

partir de 2,80 € 

CANDIDATURA PRÉMIO MANUEL MOTA 

No 20º aniversário do Ano internacional da Família, o Prémio Manu-
el António da Mota pretendeu distinguir instituições que reflitam na 
sua atividade a valorização, defesa e apoio à família. Candida-

támos o projeto Vozes Familiares – Programa Psico-Educativo e 
Grupo de Ajuda Mútua para desenvolver um recurso comunitário de  
capacitação das famílias para a melhoria da compreensão e resolu-
ção de problemas associados à doença mental.  

A execução do investimento aprovado em 2 candidaturas ao Progra-
ma Operacional Mais Centro, Eixo 1 - Competitividade, Inovação e 
Conhecimento concluiu-se em finais de setembro. Foram colocados 
sistemas solares térmicos no Centro de Apoio à Pessoa com Defici-
ência (CAO e Centro de Recursos Terapêuticos - Piscina) em substi-
tuição do existente desde a sua construção  em 1999 e no edifício 
do ENCLAVE (Refeitório “O Garfo” e Lavandaria da Rainha). Ambos 
os edifícios cumpriram os objetivos de certificação energética, tendo 
obtido certificação em Classe B e B-. Este investimento teve um 

custo total de 94.730,00€, sendo a compar-
ticipação de 85%, o que representa um 
auto financiamento de 14.209,50€. 

SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS  

Nos dias 5 e 6 de setembro parti-
cipámos na 3ª Edição da Feira 
da Avenida, a convite da papela-
ria Vogal, onde apresentámos os 
nossos serviços e os produtos 
manufaturados pelos clientes de 
Fórum e de CAO.  

FEIRA DA AVENIDA 

A convite dos Bombeiros Voluntá-
rios de Óbidos (BVO), um grupo 
de clientes do CAO, a 9 de julho, 
esteve no quartel para assistir a 
uma demonstração cinotécnica, 
que se refere ao conjunto de 
técnicas utilizadas para a criação 
e treino de cães. No caso dos 
BVO, o objetivo é treinar os ani-
mais para encontrar pessoas 
perdidas ou desaparecidas atra-
vés do cheiro. A demonstração 
foi interativa e os clientes pude-

ram participar escondendo-se para que o cão os encontrasse, perce-
bendo assim como os bombeiros procedem nestas situações. A  visita 
às instalações acresceu informação sobre o dia a dia de um bombeiro.  

APRESENTAÇÃO CINOTÉCNICA - BVO 

Dando cumprimento às exigências do decreto-lei nº 18/2008 que 
aprova o Código dos Contratos Públicos (CCP), realizámos cerca de 
12 procedimentos para adjudicação de serviços e de bens e equipa-
mentos. Muitas destas aquisições inserem-se na execução de proje-
tos de investimento com comparticipações ao financiamento.  

A 24 de Setembro participámos 
com um grupo de 8 clientes de 
CAO no 9º peddy paper, or-
ganizado pela ADAPECIL no 
âmbito dos Encontros Intercen-
tros, que este ano teve lugar 
na localidade da Atalaia.   

ENCONTRO INTERCENTROS 

CANDIDATURA PRÉMIO BPI CAPACITAR 2014 

Tem vindo em crescendo a produção de Flores de Corte, e iniciámos 
em maio de 2011 um plano de requalificação da exploração. O projeto 
totalizou um investimento global de 322.642 mil euros, sendo que 
98.646 mil euros é a comparticipação do programa de Desenvolvi-
mento Rural – PRODER, e 105 mil euros é a aplicação valor do 1º 
Prémio BPI CAPACITAR 2012, havendo um autofinanciamento de 
cerca de 119 mil euros. Os investimentos concluídos em agosto per-
mitiram agilizar o funcionamento da exploração e a qualidade de pro-
dução. A Construção e melhoria das áreas de apoio (secretaria, refei-
tório e balneários), trouxeram melhores condições de trabalho e de 
atendimento para todos os utilizadores.  

QUALIFICAÇÃO FLORICULTURA CEERDL 

Em setembro, regressados de férias, recebemos a visita do 1º cli-
clo / ATL da INFANCOOP às áreas ocupacionais do CAO, onde os 
alunos puderam interagir, experienciando as atividades e tarefas habi-
tuais dos nossos clientes. Também esteve em CAO um grupo de alu-
nos da Escola Raul Proença para conhecimento da aplicação da 
pasta de papel (reciclado), na sala de artes manuais.  

NOVAS AQUISIÇÕES EM CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Um grupo de 51 clientes participam na campanha de sensibilização e 
educação para a eficiência energética promovida pela ERSE, a Iber-
drola Portugal e o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. Este 
projeto integra um conjunto de atividades de sensibilização e de edu-
cação  para a adoção de comportamentos racionais e eficientes como 
consumidores de energia, que decorrerá até julho de 2015. 

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO  

COMUNIDADE INFANTIL E JUVENIL 

A Lavandaria da Rainha tem-se afirmado em volume e qualidade de 
serviços destacando o potencial dos colaboradores de emprego 
apoiado. Oferecemos qualidade a preços acessíveis para particulares 
e pacotes especiais para empresas, com recolha e entrega ao domicí-
lio. Procurando o crescimento sustentado desta área de trabalho, 
apresentámos, em julho, ao Prémio BPI CAPACITAR 2014, um 
projeto para a sua requalificação. Pretende-se com o investimento em 
novos equipamentos (máquina de lavar industrial, máquina de secar 
industrial, calandra e viatura de transporte), aumentar a capacidade 
de resposta mantendo a qualidade de serviço existente.  

O projeto apresentado ao Prémio BPI CAPACITAR 2013, evidencia-
va uma necessidade de desenvolvimento e crescimento da prestação 
de serviços de jardinagem CEERDL para assim alargar a inclusão 
socioprofissional e comunitária de mais colaboradores nesta área de 
atividade. O valor de 34.583€, apresentado em candidatura e que foi 
atribuído neste prémio, serviu ao investimento em equipamentos e 
incremento dos meios de divulgação e marketing. Os resultados da 
execução que ocorreu entre abril e julho deste ano apontam para 
um crescimento da bolsa de clientes e têm contribuído para assegurar 
a qualidade com que esta prestação de serviços se tem afirmado.   

JARDINS  INCLUSIVOS - QUALIFICAÇÃO ESPAÇOS VERDES 


