A FENACERCI
A FENACERCI é a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, cuja missão é desenvolver a
qualidade e sustentabilidade das respostas disponibilizadas pelas suas 53 associadas e, através destas, promover
os direitos das cerca de 25 mil pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência direta ou indiretamente
apoiadas pelas Cerci’s. Tal é concretizado através de processos de representação e formação, sustentadas em
lógicas de reconhecimento e validação e acreditação da ação desenvolvida, junto da comunidade e dos
interlocutores institucionais.

Objetivos da Campanha
O trabalho desenvolvido pelas Cerci’s tem merecido o reconhecimento generalizado por parte dos agentes sociais
e políticos e da opinião pública em geral, face à qualidade e inovação do serviço prestado em diversos domínios.
Parte deste reconhecimento, decorre da visibilidade dada pela Campanha Pirilampo Mágico, que envolve cerca de
100 organizações sem fins lucrativos e mobiliza milhares de pessoas entre familiares, técnicos e cidadãos
anónimos. Esta iniciativa tem como objetivos:
•

Informar e sensibilizar a opinião pública sobre a problemática da pessoa com deficiência intelectual e/ou
multideficiência, procurando salvaguardar o direito à igualdade de oportunidades e o exercício da
cidadania plena desta população;

•

Defender a integração das pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência, respeitar a sua
diferença, tendo em conta a rentabilização do seu potencial;

•

Angariar fundos em favor das CERCI’s e outras organizações congéneres.

Caracterização das entidades beneficiárias da Campanha
As organizações beneficiárias da Campanha são instituições privadas sem fins lucrativos, que prestam
atendimento direto ou indireto a pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência em diversos domínios,
nomeadamente ao nível de Estruturas Educativas, Centros de Formação e Apoio ao Emprego, Unidades de
Emprego Protegido, Centros de Atividades Ocupacionais, Unidades Residenciais, Apoio Domiciliário, Intervenção
Precoce, entre outras.

Como nasceu a Campanha Pirilampo Mágico
“Noite de 2 para 3 de Setembro de 1986... No ar uma entrevista para o Programa Arte de Bem Madrugar na RDPAntena 1 falou-se da CERCILISBOA, dos seus problemas, dos seus projetos, de solidariedade, enfim do nosso dia-adia”.

Os elementos desta estação ficaram sensibilizados com a situação, pelo que foram imediatamente encetados
contactos entre a FENACERCI e o Diretor de Programas da RDP-Antena 1, José Manuel Nunes, que propôs a esta
Federação a realização de uma campanha de solidariedade com carácter de abrangência nacional, em favor de
todas as CERCI’s. Nascia assim, a Campanha Pirilampo Mágico, aberta oficialmente a 11 de Março de 1987, e
tornando-se desde então, uma das mais participadas campanhas de solidariedade existentes no nosso País.

Como nasceu o Pirilampo
Com o objetivo de elaborar uma canção para a Campanha, foi construído um poema, da autoria de Maria Alberta
Menéres.
“…Eu conheço um Pirilampo
Que vive muito lampeiro
Dentro dos olhos da gente…”

A partir desta letra, criou-se o símbolo, a música, vieram os músicos, os artistas, a televisão, a comunicação social
falada e escrita, os depoimentos de pessoas responsáveis no meio, a colaboração de muita gente anónima. E
assim, esta “mascote” constituiu-se desde essa altura como objeto de venda, destinada à angariação de fundos
que visem a criação de respostas sustentadas e de qualidade dirigidas à população com deficiência intelectual
e/ou multideficiência.

A importância da Campanha Pirilampo Mágico
O Pirilampo é hoje um dos maiores símbolos de solidariedade social em Portugal. A causa social a que está
associado – o apoio a crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e/ou multideficiência – confere a este
ícone um estatuto de grande credibilidade e impacto mediático que muito tem contribuído, através da angariação
de fundos, para o sucesso das intervenções que têm sido desenvolvidas junto destes nossos concidadãos.
O objetivo e o sucesso desta campanha ficariam comprometidos sem a colaboração dos órgãos de comunicação
social, de figuras públicas ligadas aos vários quadrantes da vida nacional, de empresas e, ainda, da indispensável
adesão voluntária de milhares de pessoas. São estas razões mais do que suficientes para deixarmos bem claro, o
quanto agradecemos a todos os que têm contribuído para esta iniciativa, que serve um propósito, tão digno e
importante, para a prossecução do muito que já conseguimos e conquistámos no campo dos direitos inalienáveis
das pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência.

Lema da Campanha: “Queremos voar”
Poder voar sempre foi um dos maiores sonhos do ser humano. A ideia de voar está associada à liberdade, à
possibilidade de fazer escolhas. Está também ligada à facilidade de conhecer outras paragens, outros saberes e
outras gentes.
Nessa medida, “Queremos voar” significa uma ideia de emancipação da pessoa com deficiência, o direito que tem
a ser ouvido e a respeitarem as suas escolhas. Não há verdadeira inclusão se as pessoas não puderem “voar”
para além do que lhes permitem terceiros.
Por outro lado, celebrando-se o Ano Europeu do Turismo Acessível, este slogan é claramente apelativo à
necessidade de se criarem condições, para que as pessoas com deficiência possam, com alguma segurança e
facilidade, conhecer novas realidades, novas formas de pensar.
Por último, o slogan é também bastante sugestivo para o imaginário infantil. O avião que surge nos cartazes,
propositadamente concebido num formato infantil, é um convite a voar nas nuvens e conhecer outras dimensões
do mundo e da vida. O livro que será editado por ocasião da Campanha, pegará na mesma ideia e reforça este
triplo sentido do lema escolhido.

Números da Campanha Pirilampo Mágico - 1987/ 2016
•

Número de pirilampos vendidos – 18.856.391

•

Número de pin’s vendidos – 2.051.910

•

Número de t-shirts vendidas – 68.534

•

Número de canecas vendidas - 49.972

•

Número de chávenas vendidas – 16.332

•

Número de sacos vendidos – 70.878

Ficha Síntese
Período de realização a Campanha Pirilampo Mágico 2017: 4 a 28 de Maio.
Sessão de Abertura:
3 de Maio, às 19h, no Museu da Eletricidade, Sala dos Geradores – Lisboa.
A sessão contará com a presença de Sua Excelência O Presidente da República Prof. Doutor Marcelo Rebelo de
Sousa.

Programa
18h30 | Receção dos Convidados - Sussurros
18h50 | Momento Musical Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfónica Juvenil
19h00| Sessão de Abertura
Presidente da FENACERCI | Comendadora Julieta Sanches
Diretora de Inovação Social da Fundação EDP | Dra. Margarida Pinto Correia
Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão Portuguesa | Dr. Gonçalo Reis
Sua Excelência O Presidente da República | Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa
19h20 | Apresentação do vídeo promocional da Campanha Pirilampo Mágico 2017
19h25 | Apresentação das Aventuras do Pirilampo Mágico | Rádio ZigZag
19h30 | Momento Musical Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfónica Juvenil
19h35 | Porto d'Honra
Encerramento da Sessão de Abertura

Materiais editados
•

Pirilampo Mágico (boneco), pin, caneca, chávena, t-shirt, saco-mochila

•

Revista FENACERCI – Distribuição gratuita

•

Livro “Voar com o Pirilampo Mágico”

•

Aventuras Pirilampo Mágico – Rádio Zig Zag

•

Spot de rádio e televisão

Pirilampo Mágico – 2€

PIN – 1€

Caneca – 4€

T-shirt – 6€

Chávena – 6€

Saco Mochila – 2€

Livro “Voar com o Pirilampo Mágico”

O João era um menino triste. Tinha poucos amigos e na escola era
sempre deixado de fora nas brincadeiras. Ele tinha muitas coisas
para dizer, mas não se sabia explicar lá muito bem. Até que um
dia encontrou um amigo especial, um bonito pirilampo, que ainda
por cima era mágico. E com ele voou até muito longe e conheceu
outras terras e outras gentes. Quando voltou à escola era um
menino diferente. E voltou a sorrir, feliz por afinal
ser tratado como todos os outros meninos.

Preço de venda ao público – 9€
O Livro vai passar na Rádio Zig Zag - Rubrica Dá-me Livros, com o seu autor Rogério Cação, ao longo do mês de
Maio.

Aventuras Pirilampo Mágico – Rádio Zig Zag
A Rádio Zig Zag é uma rádio digital do grupo RTP. Dirigida a crianças entre os 5 e os 9 anos, pode ser ouvida nas
várias plataformas digitais. Em direto ou programa a programa. Os episódios podem ser guardados
individualmente e ouvidos offline. Pode ser ouvida através da Internet. No computador, através de uma aplicação
para Smartphone disponível para Android ou iOs ou mesmo na TV, para quem tem distribuição de canais pela NOS
(canal 270) ou MEO (canal 520).
Na rádio Zig Zag, os livros ganham vida e os desenhos animados vêem-se até de olhos fechados! E foi assim que
as Super Aventuras do Pirilampo Mágico chegaram à Radio! Os voos mágicos do
Pirilampo vão colorir os sonhos de todas as crianças, em aventuras incríveis por
Portugal e pelo mundo. Com os amigos João, Eva e Pi, o Pirilampo Mágico vai pôr a
magia pirilâmpica em ação para ajudar todas as crianças que por ele chamarem. ZÁS
CATRAPÁS, se quiser vir voar com Pirilampo, ligue a rádio Zig Zag e entre num mundo
de magia onde tudo, mas mesmo tudo, tudinho, pode acontecer! Em exclusivo na
Rádio Zig Zag!
Locais de distribuição:
•

Balcões do Montepio;

•

Balcões dos CTT;

•

Farmácias Holon;

•

Bancas de rua;

•

Escolas Públicas do Ensino Básico e Secundário;

•

Outros estabelecimentos autorizados.

Divulgação:
•

Televisão, Rádio, Imprensa, redes sociais e outras iniciativas a anunciar.

Iniciativas/ Atividades Agendadas

Organização: Cercimont
Nome da Atividade/Ação: Caminhada Mágica
Local: Montalegre
Data: 14 de Maio
Descrição: Realização de uma caminhada solidária

Programa: Concentração às 9h30 na Praça do Município. Início da caminhada às 10 horas. Realização de um
almoço volante nas instalações da CERCIMONT
Parceiros: Câmara Municipal de Montalegre

Organização: Cercioeiras
Nome da Atividade/Ação: IX Caminhada Mágica
Local: Passeio Marítimo de Oeiras
Data: 20 de Maio
Descrição: Dar visibilidade às Pessoas com Deficiência e à Campanha Pirilampo Mágico
Programa da ação: 9h
Parceiros: Câmara Municipal de Oeiras, Parques TEJO, Eurest, Polícia Municipal de Oeiras, Bombeiros Voluntários
de Oeiras, Oriflame

Organização: Cercigrandola
Nome da Atividade/Ação: V Caminhada Solidária do Pirilampo Mágico
Local: Serra de Grândola
Data: 14 de Maio
Descrição: Angariação de Fundos, Venda de Pirilampo Mágico
Programa: Local de Concentração: Largo dos Correios; Hora de Concentração: A partir das 08h00; Hora de
Começo: 09h00. Percursos de 4km e 10km.
Parceiros: Município de Grândola, União de Freguesias de Santa Margarida da Serra e Grândola, Caminheiros de
Grândola, Seguradora Açoreana; Delta Cafés (a aguardar confirmação)

Nome da Atividade/Ação: Espetáculo de Abertura da Campanha Pirilampo Mágico
Local: Cinegranadeiro de Grândola
Data: 7 de Maio
Descrição: Angariação de Fundos, Venda de artigos da Campanha do Pirilampo Mágico
Programa: 14h30 às 18h30: Grupo de Sevilhanas de Alcácer do Sal, Grupo de Cantares Moços da Aldeia e Paulo
Ribeiro, Peça de Teatro dos clientes de CAO da Cercigrândola, Apresentação do Filme de Atividades de CAO.
Parceiros: Município de Grândola, União de Freguesias de Santa Margarida da Serra e Grândola, Montepio
(aguarda confirmação)

Organização: Cercimarante
Nome da Atividade/Ação: O Pirilampo Mágico vai à Escola
Local: Jardins-de-Infância e Escolas Primárias do Concelho de Amarante e de alguns concelhos limítrofes
Data: 8 de Maio
Descrição: Levar o Pirilampo Mágico aos jardins-de-infância e escolas primárias, para que também se sensibilizem
as crianças para esta causa nobre que é a Campanha do Pirilampo e seus objetivos.
Programa: Entre as 9h30 e as 16h00

Nome da Atividade/Ação: O Pirilampo Mágico no Comércio Tradicional de Amarante
Local: Lojas de Comércio Tradicional
Data: 8 de Maio
Descrição: Colocar pirilampos mágicos em madeira nas lojas de comércio tradicional, no concelho de Amarante, de
forma a sensibilizar toda a Comunidade para a nobre Campanha do Pirilampo Mágico.
Parceiros: Associação Empresarial de Amarante (AEA)

Nome da Atividade/Ação: Espetáculo Solidário do Pirilampo Mágico
Local: Centro Histórico de Amarante
Data: 5 de Maio
Descrição: Este espetáculo solidário será composto pela atuação de vários artistas e bandas de música de
Amarante que, de forma gratuita, irão trazer alegria e animação a toda a Comunidade que quiser assistir a esta
iniciativa. O objetivo passa por, uma vez mais, e à semelhança das restantes atividades que a Cercimarante irá
realizar, por sensibilizar o maior número de pessoas, de todas as faixas etárias, para a causa do Pirilampo Mágico.
Programa: Entre as 21h00 e as 00h00
Parceiros: Câmara Municipal de Amarante, União de Freguesias de Amarante (São Gonçalo, Cepelos, Madalena e
Gatão), e alguns empresários do concelho

Organização: Cercifaf
Nome da Atividade/Ação: IV Marcha Noturna Pirilampo Mágico
Local: Ruas da Cidade de Fafe
Data: 26 de Maio
Descrição: Sensibilizar/Informar sobre as atividades desenvolvidas na Instituição. Angariação de Fundos.
Programa: Concentração/Animação: 21:00 horas. Hora de começo: 21,30 H.
Parceiros: Câmara Municipal de Fafe; Junta de Freguesia de Fafe; Criar Raízes; Centro Óptico de Fafe Clara Oliveira
LDA, TRANSNÓS; BERCI; Águas S. Martinho

Organização: ACIP
Nome da Atividade/Ação: Concurso de Fotografia Um Click pelo Pirilampo Mágico
Local: Redes Sociais
Data: 4 de Maio
Descrição: O concurso tem como principal objetivo sensibilizar e promover a participação de famílias, associações,
empresas e indivíduos para arte fotográfica que englobe a mascote do Pirilampo Mágico
Programa: De 4 a 14 de maio envia uma mensagem com a tua fotografia para o nosso facebook. De 15 a 28 de
maio vota na tua foto favorita. O vencedor será anunciado dia 29 de maio.
Parceiros: Associação e empresas

Nome da Atividade/Ação: Concurso Pirilampo Mágico vai à Escola
Local: Lousada
Data: 4 de Maio
Descrição: Construção de um Pirilampo Mágico com materiais reciclados, alusivo ao tema “o ambiente”
Programa: Todos os trabalhos construídos serão expostas no Parque Urbano de Lousada, entre o dia 15 e 28 de
maio, sendo anunciado o vencedor dia 19 de maio. Deverá ser confirmada a participação no concurso até ao dia
14 de Abril de 2017.
Parceiros: Agrupamento de Escolas Lousada, Associações e Empresas

Organização: Cerci Flor da Vida
Nome da Atividade/Ação: Pirilampos à Solta
Local: Azambuja
Data: 4 de Maio
Descrição: Pirilampos à Solta consiste num concurso de pirilampos mágicos, que pretende divulgar o símbolo já
tão familiar para todos nós que é o Pirilampo Mágico e marcar presença na vila de azambuja durante o mês de
maio. O objetivo é desafiar a comunidade educativa e as instituições da Azambuja e/ou outras associações a
decorar um pirilampo mágico para fazer uma exposição no jardim urbano na Azambuja.
Programa: A exposição dos pirilampos decorrerá de 4 a 18 de maio, no jardim urbano, em azambuja. No dia 18 de
maio, os participantes reunir-se-ão no jardim urbano, onde existirão várias atividades lúdicas para os participantes
e a entrega de prémios aos 3 melhores pirilampos.

Organização: CERCIMIRA
Nome da Atividade/Ação: Caminhada Solidária
Local: Praia de Mira

Data: 6 de Maio
Descrição: Divulgação da campanha Pirilampo Mágico e angariação de fundos
Programa: 10h00: Concentração junto ao Museu Etnográfico da Praia de Mira e distribuição de Kits Caminhada.
10h30: início do circuito pedonal pela zona. 13h00: almoço/convívio

Organização: Cercivar
Nome da Atividade/Ação: Caminhada Mágica 2017
Local: Ovar
Data: 7 de Maio
Descrição: Envolver a comunidade nesta nobre causa, visando, por um lado, a angariação de fundos para a
persecução dos objetivos da instituição e, por outro, motivar a sociedade para a aceitação da diferença.
Programa: 9h30 - Ligeiro aquecimento na Cercivar/ 9h45 - Início da Caminhada na Cercivar/ 10h50 - Fim da
Caminhada na Câmara Municipal de Ovar/ 11h - Aula de Megadanz na Câmara Municipal de Ovar 11h30 Alongamentos na Câmara Municipal de Ovar
Parceiros: Câmara Municipal de Ovar; Lux Health Club, Farmácia Central de Ovar

Organização: CERCIBRAGA
Nome da Atividade/Ação: Concurso "O Nosso Pirilampo"
Local: Escolas do Concelho
Data: 6 de Maio
Descrição: Convidamos as escolas à construção de um pirilampo iluminado e colorido, de preferência com material
reutilizado, de dimensões aproximadas de 1m*1m, com base sustentável na vertical. Os trabalhos de vem ser
feitos em grupo ou turmas (máx. 30 participantes) e deverão ser entregues na Cerci até ao dia 3 de Maio
Programa: Os pirilampos serão expostos durante o percurso da Caminhada Mágica noturna no dia 6 de maio.
Ficarão a votação através da nossa página de facebook/CERCIBraga.pt até ao dia 28 de Maio. Os três mais
votados serão apreciados por um júri. O grupo/turma que tiver construído o Pirilampo selecionado, será premiado
com uma Experiência Inclusiva – Escalada a realizar em Junho.

Nome da Atividade/Ação: Caminhada Mágica 2017
Local: Av. Central - Braga
Data: 6 de Maio
Descrição: No dia 6 de Maio, uma caminhada noturna, a partir das 20h00h com ponto de encontro na Av. CentralBraga. Com um percurso de cerca de 5km contará com muita animação e atividades, terminando no Parque da
Ponte. A inscrição para a caminhada tem um custo de 5€, incluí um saco do pirilampo, um pin, uma t-shirt e um
snack e água.

Programa: 20h
Parceiros: Município de Braga

Nome da Atividade/Ação: Bancas Locais
Local: Centro Histórico, Centros Comerciais e Supermercados
Data: 6 de Maio
Descrição: Promover a venda dos artigos da campanha do pirilampo mágico 2017
Programa: 20h
Parceiros: As bancas decorrem dentro do período da campanha do pirilampo 2017, em vários locais e horários
definidos localmente, de acordo com o horário de funcionamento dos serviços.

Organização: Cecd Mira Sintra
Nome da Atividade/Ação: Ilumina o Pirilampo
Local: Concelho de Sintra
Data: 4 de Maio
Descrição: O CECD convida as Escolas do concelho de Sintra a participar no Concurso de construção de Pirilampos
Mágicos "Ilumina o Pirilampo", de 3 a 28 de maio de 2017; as Escolas devem entregar o seu trabalho na sede do
CECD, em Mira Sintra, até dia 26 de maio (Av. 25 de Abril, 190, 2735-418 Cacém); os participantes serão
informados do resultado do concurso dia 31 de maio, por e-mail e na página de facebook do CECD; haverá um
prémio surpresa para a Escola vencedora
Programa: Todas as Escolas participantes estão convidadas a visitar a exposição dos seus Pirilampos, na sede do
CECD, dia 1 de junho | Dia Internacional da Criança | às 10h30, na qual será atribuído o prémio à Escola
vencedora. O CECD estará de “portas abertas” a todos aqueles que o quiserem conhecer melhor.
Parceiros: Escolas do concelho de Sintra

Nome da Atividade/Ação: Vem lançar o teu papagaio!
Local: Praia Grande, Sintra
Data: 9 de Maio
Descrição: O objetivo desta iniciativa é juntar a comunidade num momento simbólico que dá arranque à referida
campanha, em ambiente de festa e convívio, no qual desafiamos os participantes (CECD, Associação Quinta
Essência, alunos de 3 escolas Básicas, a Universidade Sénior de Massamá e voluntários de empresas) a lançar
papagaios de papel, construídos no Centro de Atividades Ocupacionais do CECD ou construídos pelos
participantes.
Programa: 10h30-12h00
Parceiros: Associação Quinta Essência, alunos da Escola Básica de Mira Sintra, Ouressa e Pendão, a Universidade
Sénior de Massamá, voluntários de empresas e juntas de freguesia (a confirmar)

Organização: CERCIZIMBRA
Nome da Atividade/Ação: Expo Pirilampo 2017
Descrição: O Centro de Animação para a Infância (C.A.I.) da Cercizimbra no âmbito de um projeto de cidadania
(C.A.I. Solidário) propôs um desafio a todas as crianças da Creche/Jardim de Infância, (também da Cercizimbra)
para que dessem asas à imaginação numa nova perspetiva estética do Pirilampo Mágico para o ano de 2017. Foi
entregue a todas as Educadoras de Infância da Creche/ Jardim de Infância (Unidade Integrada de Apoio à Infância
– U.I.A.I. da Cercizimbra) uma remessa de exemplares “em branco” do Pirilampo Mágico em formato A5 para que
as crianças estilizassem de acordo com as orientações das Educadoras, dos materiais disponíveis e claro, com
muita criatividade e imaginação! Depois das propostas finalizadas será realizada uma pós-produção nas Oficinas
Artísticas do C.A.I. com o apoio de jovens alunos da turma 7.ºG (EB 2/3 do Castelo – Agrupamento de Escolas de
Sampaio) que se encontra a desenvolver ações/campanhas de cidadania e consciência ambiental. Posteriormente
serão expostos todos os trabalhos nos corredores exteriores para que todos os encarregados de educação,
familiares e amigos das crianças e jovens apoiados nas 3 respostas sociais da U.I.A.I. da Cercizimbra contemplem
as propostas e se deixem sensibilizar pela importância da campanha Pirilampo Mágico.

Organização: FENACERCI
Nome da Atividade/Ação: V Pirilampo Náutico
Local: Marina do Parque da Nações, Lisboa
Data: 24 de Maio
Descrição: Procurando incrementar a matriz de inclusão e valorização da pessoa com deficiência e reconhecendo
que o mar também é um veículo de solidariedade e de inclusão, pretendemos permitir às pessoas com deficiência
a prática de modalidades náuticas – vela e canoagem, com elevado potencial lúdico, desportivo e terapêutico, bem
como usufruir de um dia diferente
Programa: 09:30h – Receção aos participantes/ 10h-30 – 12h30: Grupo 1 água (experimentação de vela e
canoagem) / 10h-30 – 12h30: Grupo 2 visita ao oceanário / 13:30h – Almoço / 14h-30 – 16h30: Grupo 2 água
(experimentação vela e canoagem) / 14h-30 – 16h30: Grupo 1 visita ao oceanário / 17:00h – Final da ação
Parceiros: Centro Náutico da Marina Parque das Nações, Comissão de Atletas Olímpicos, Federação Portuguesa
de Canoagem, Associação Portuguesa da Classe Access, Sporting Clube de Portugal, Instituto Português do
Desporto e Juventude e Oceanário de Lisboa.

Donativos
Para efetuar um donativo à FENACERCI, poderá fazê-lo através de transferência bancária para o IBAN PT50
003601219910004535486. Após fazer o seu donativo, envie-nos o comprovativo através do email
fenacerci@fenacerci.pt e emitiremos um recibo de donativo que poderá incluir na sua declaração de IRS. Pode
ainda contactar-nos para a seguinte morada: Rua Augusto Macedo, 2 A, 1600-794 Lisboa - Telf. (+351) 217
112 580.
No caso de pretender atribuir um donativo a qualquer uma das nossas Associadas deverá contactá-la diretamente.

Contatos
FENACERCI – Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social
Núcleo de Comunicação e Identidade Organizacional
919000642 | com.marketing@fenacerci.pt

