
D E Z E M B R O

10 de dezembro 
Distinção do Projeto IDPLIVING 
(coordenado pela CERCIOEIRAS), 
como Boa Prática, pela Agência 
Nacional ERASMUS+
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PROJETOS

Projeto, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020, vem 
do latim projectus, -us, acção de se estender. Projeto é aquilo que alguém planeia 
ou pretende fazer. 
COMETIMENTO, DESÍGNIO, EMPRESA, INTENTO, PLANO, TENÇÃO.

S ignifica que um projeto é uma 
ação que tem início e fim deter-
minados (é, portanto, tempo-

rária), e um objetivo claro a ser atingido 
dentro dos recursos que são destinados 
a ele (humanos, financeiros e materiais). 
Geralmente, os projetos são divididos em 
etapas, as quais vão sendo executadas 
para gerar entregas.
Logo, os projetos não devem ter uma 
duração indefinida, nem recursos ilimita-
dos — ambos devem ser planeados pre-
viamente para estabelecer uma linha de 
base a ser seguida.
O sucesso de um projeto é medido pela 
qualidade do produto e do projeto, pela 
pontualidade, pelo cumprimento do or-
çamento e pelo grau de satisfação do 
cliente.
Um projeto social é uma iniciativa reali-
zada de maneira temporária e em grupo 
com o objetivo de dar respostas a proble-
mas sociais e transformar a realidade de 
alguma comunidade, social ou intelectual. 
Geralmente, os projetos sociais contam 
com recursos limitados, muitos riscos e 
condições instáveis para realizar o tra-
balho sendo necessário, na maioria das 
vezes, realizar parcerias com outras orga-
nizações.
Ao longo do tempo a CERCIOEIRAS tem 

realizado diversos projetos como forma de 
aumentar o conhecimento sobre determi-
nado tema, a capacitação dos colaborado-
res e dos clientes, novas experiências de 
como fazer determinadas tarefas e, ainda, 
levar a efeito um conjunto de ações inova-
dores na área do atendimento às pessoas 
com deficiência intelectual.
Para a realização destes projetos 
tem contado com a colaboração 
de diferentes programas dos quais 
destacamos: Agência Nacional 
ERASMUS+, Instituto Nacional para 
a Reabilitação, Instituto Camões, 
Orquestra de Câmara Portuguesa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
Banco BPI, Fundação EDP entre 
muitos outros que foram aconte-
cendo ao longo dos 45 anos de exis-
tência da CERCIOEIRAS.
Através destes projetos realizamos 
muitas parcerias com organizações 
congéneres de Portugal, mas tam-
bém de outros Países Europeus e 
de Moçambique que nos permiti-
ram alavancar os nossos conheci-
mentos e boas práticas mas, prin-
cipalmente, criar um conjunto de 
oportunidades e de experiências 
para a inclusão das pessoas com 
deficiência intelectual. 

IVONE FÉLIX
Vice Presidente do Conselho de Administração

MAFALDA DINIZ
Técnica de Comunicação e Market ing

Ivone Félix

A C O N
TECEU

De 25 novembro a 19 de dezembro 
Exposição de natal da 
CERCIOEIRAS na Livraria-Galeria 
Municipal Verney, em Oeiras 

N OV E M B R O

9 e 12 de outubro  
Auditoria Externa ao 
Sistema de Gestão 
da Qualidade 

13 de outubro   
Comemoração do 
45º Aniversário da 
CERCIOEIRAS 

O U T U B R O

AGRADECIMENTO 
AOS PARCEIROS
Não podemos deixar de realçar o nosso apreço, 
pelos parceiros que durante o ano continuam 
a marcar a sua presença, contribuindo para a 
concretização dos objetivos da CERCIOEIRAS.
O apoio dos nossos parceiros traz um valor 
acrescentado à CERCIOEIRAS, contribuindo 
para a prestação de um serviço de qualidade. 
As parcerias contribuem para a competitivida-
de, o desenvolvimento de novas estratégias e 
potencializam o crescimento.
Fica a reciprocidade do sentimento de dever 
cumprido, ao melhorar a qualidade de vida de 
quem beneficia dos nossos serviços. De um 
modo geral, ser parceiro é juntar forças. Toda a 
gente dá e toda gente ganha.
Muito obrigada por nos acompanharem nesta 
jornada.
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“Numa estadia de curta duração em Genebra, reparei numa circulação diária 
nas ruas desta cidade cosmopolita, por cidadãos de baixa mobilidade. Numa 
estação de comboios, podíamos ler em vários mupis publicitários um lema in-
teressante, que passo a citar: os teus preconceitos são as tuas deficiências. 
Questionei-me: por onde andam estas pessoas na minha cidade, Lisboa?

NOTAS DE CONTACTO: A 
OCPSOLIDÁRIA NA CERCIOEIRAS

TERESA SIMAS
Diretora de Projetos e Inovação/ 
Projects and Innovat ion

ORQUESTRA DE CÂMARA PORTUGUESA - OCP 
Associação Musical de Ut il idade Pública

JOVEM ORQUESTRA PORTUGUESA - JOP  
Member of EFNYO: European Federat ion of 
Nat ional You th Orchestras

N a fundação da Orquestra de Câmara Portuguesa, um dos 
objetivos principais da nossa missão é o acesso à cultura 
erudita para a comunidade local, sensibilizando desta for-

ma os artistas que connosco trabalham. A temática da inclusão, que 
visa sempre transportar pessoas diferentes para o seio dos nossos 
cânones sociais não servia o propósito. Viramos do avesso este pa-
radigma, o que significa tocar a vida dos artistas para potencializar 
o seu crescimento artístico e pessoal, transportando-os para um 
universo desconhecido, junto de instituições do nosso país que na 
altura desconhecíamos, atualmente projetos que abrem horizontes 
e desafiam lógicas sociais instituídas.
Nasceu assim o Notas de Contacto: a OCPsolidária na CERCIOEIRAS.
Em 2009, eu e o Pedro Carneiro, enquanto direção da OCP, contactá-
mos a Cooperativa de São Pedro, onde fomos recebidos pela Drª Ivo-
ne Felix. A receptividade foi imediata e juntamente com o Dr. Mário 
Aboim, desde então o apoio e confiança no percurso que este projeto 
tem exigido é inquestionável.
Todos os músicos que passaram pelo projeto (nesta última década) 
saíram mais completos e são pessoas mais felizes e atentas ao mun-
do que os rodeia. No turbilhão de desafios quotidianos, a equipa cria 
soluções magníficas através de partituras e instrumentos adapta-
dos, novos métodos, estratégias de comunicação e o carinho com 
que se dedicam a este ensemble maravilhoso, tornando realidade 
a missão principal da OCP: tornar a arte e a música indispensáveis 
na sociedade, através da cultura do conhecimento, da excelência e 

do empenho da sua 
práxis, apostando na 
energia e imaginação 
associadas a cada 
momento/evento.
A música atua como 
estímulo multissen-
sorial e assume-se 
nesta interação como 
um meio de trans-
missão de valores: a 
cooperação, respeito, 
criatividade, imagina-
ção e liberdade de ex-
pressão. A inclusão dos clientes mais profundos no projeto através 
de atividades individuais mais específicas tem sido uma área menos 
visível, mas igualmente tocante e sensível para os músicos que de-
senvolvem atualmente este projeto na CERCIOEIRAS: Ana Maria 
Santos, Óscar Carmo e  Rui Borges Maia.
O trabalho de grupo com outros ensembles,ou orquestras como os 
5ª PUNKADA (Grupo de jovens da Associação de Paralisia Cerebral 
de Coimbra),  a  Jovem Orquestra Portuguesa (JOP) e a Orquestra 
de Câmara Portuguesa (OCP), em apresentações públicas, são a ce-
lebração de um processo complexo e refletido por parte da equipa 
artística e técnica. Temos ainda uma equipa de construção de instru-
mentos adaptados para a inclusão dos deficientes mais profundos 
nas atividades não públicas e para os mais autónomos, favorecendo 
a manipulação de objetos artísticos para todos os participantes.
A Fundação Calouste Gulbenkian é o patrocinador principal desde 
2013. 
Em 2018 em parceria com Jovem Orquestra Portuguesa (JOP), em 
estreia mundial com solistas do Notas de Contacto, ganhámos o pré-
mio de composição do Festival Young Euro Classic em Berlim.
Atualmente e todos os dias, rumo a uma sociedade que precisa de 
encontrar paz dentro do tecido social complexo e diversificado em 
que vivemos, procuramos novos financiamentos e garantias de que 
este projeto sobreviva a qualquer imponderável do destino da nossa 
sociedade.” 

Teresa Simas
Diretora de Projetos e Inovação



Tudo começou com um passeio até Carcavelos para 
aproveitar uma bela manhã soalheira: “ - Nuno, também 
podemos fazer surf?” Perguntaram alguns clientes da 
Unidade Residencial (UR). 

O desafio em forma de pergunta ficou no ar e nessa semana a 
equipa técnica começou a procurar aulas de surf adaptado, 
com o objetivo de proporcionar uma resposta ao interesse 

identificado, pois o surf, para alguns deles, era só de ver, e nós que-
ríamos mudar essa realidade.
Com o universo a conspirar a nosso favor, eis que surgem as 
candidaturas para o projeto ‘Desporto para Todos’, do Instituto 
Português do Desporto e Juventude (IPDJ), o projeto perfeito para 
impulsionar a concretização do nosso objetivo. Assim nasceu o 
projeto ‘Surfistas da Banheira’ aprovado em Setembro de 2018, 

PROJETO SURF ADAPTADO

tornando possível realizar o desejo dos nossos clientes.
Com a parceria da Carcavelos Surf School, conseguimos: encurtar 
barreiras/obstáculos; permitir desfrutar da boleia das ondas, sem 
barreiras da exclusão social; ajudar a estreitar relações (espírito de 
grupo), proporcionar bem-estar físico e mental e contribuir para o 
reforço da autoestima.
O projeto terminou em 2019, altura em que abriram novamente 
as candidaturas para o programa ‘Desporto para Todos’. Desta vez 
concorremos com o projeto ‘Altas Ondas’, nome dado pelo grupo de 
surfistas do Lar. Neste projeto, a escola 
de surf parceira é o Centro dos Lombos, 
também na Praia de Carcavelos. 
O projeto ainda está em curso porque os 
nossos surfistas também foram obrigados 
a PARAR durante alguns meses, devido a 
situação pandémica em que o nosso país 
se encontra. 

O serviço do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da 
CERCIOEIRAS, conjuntamente com o Agrupamento de Escolas 
de Carnaxide, está a desenvolver o projeto-piloto “Ensinar 
Aprendendo” no âmbito do Inclusive Community Forum (ICF) 
em parceria com a Nova School of Business and Economics.  

O objetivo é liderar a mudança social e gerar maior inclusão de 
pessoas com deficiência.
Ao longo do ano letivo 2020-2021, serão desenvolvidas 

atividades inclusivas, em contexto de sala de aula e com conteúdo 
pedagógico e curricular, procurando aumentar a inclusão de crianças com 
dificuldades específicas de aprendizagem, e em simultâneo, desenvolver 
as competências sociais de todos os alunos envolvidos. 

NUNO PALMEIRA
Animador Sociocul t ural LR

JOANA SOUSA 
Psicóloga

ALEXANDRA MENDES 
Psicóloga e coordenadora do projeto

”Eu gosto de fazer surf, é uma 
experiencia única! Gosto muito 
desta atividade e gostava de poder 
continuar a fazer. Os professores 
são muito simpáticos e estão 
sempre prontos a ajudar, porque 
sem o seu apoio e empenho 
não tínhamos chegado onde 
chegamos. Aprendemos muito com 
os professores. Obrigada a todos.”

Carlos Ferreira

Projeto-piloto “Ensinar Aprendendo”

PROJETO-PILOTO 
“ENSINAR APRENDENDO”
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Q uem nos visitou encontrou de tudo um pouco, artigos 
de decoração, acessórios de beleza, ervas aromáticas, 
biscoitos e doces, tudo artesanal e desenvolvido nas 

oficinas do Centro de Atividades Ocupacionais.

Obrigada ao Município da Oeiras, por mais uma vez, nos ceder o 
espaço da Livraria-Galeria Verney, para venda e exposição dos nossos 
produtos, contribuindo para a disseminação das potencialidades das 
pessoas com deficiência intelectual. 

EXPOSIÇÃO E 
VENDA DE NATAL

MAFALDA DINIZ
Técnica de Comunicação e Market ing 

O projeto “Development Of A Training Program For Boosting 
And Facilitating The Community Living Of People With 
Intellectual Disabilities“, coordenado pela CERCIOEIRAS, 
foi distinguido no Evento Online de “Boas Práticas Erasmus+ 
2020”, no dia 10 de dezembro 2020. 

A distinção de “Boa Prática” foi feita pela Agência Nacional 
Erasmus+ Educação e Formação, na sequência da análise 
do Relatório Final e segundo os critérios estabelecidos pelo 

Programa.
“O projeto revelou-se 
um exemplo de boas 
práticas, essencial-
mente, pela forma 
como se destacou 
na implementação. 
Este focou questões 
ligadas à temática da 
Inclusão e teve como 
objetivo último con-
tribuir para a inclusão 
e integração plena 

das pessoas com deficiência intelectual, que detenham uma certa 
autonomia (Pessoas com Deficiência Intelectual – PDI), na sociedade. 

IDPLIVING DISTINGUIDO
PELO ERASMUS+ 2020

RAQUEL PEREIRA
A Coordenadora do Projeto ERASMUS+ IDPLIVING 
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S Rua 7 de Junho, nº 57
2730-174 BARCARENA

Tel. 21 423 96 80 / Fax 21 423 96 89

geral@cercioeiras.pt               www.cercioeiras.pt

chamuscachamusca
DESIGN PARA COMUNICAR

Foi um projeto que apostou na inovação 
com o desenvolvimento de um programa 
de formação único, que pretendeu envolver  PDI, famílias e profissio-
nais, numa metodologia de cocriação e coprodução no desenvolvimen-
to global do projeto e acabou por ter um impacto visível nos grupos-al-
vo definidos (PDI, famílias e profissionais), em que distinguiram não só 
os impactos a curto prazo, mas também os que existirão a longo prazo, 
mostrando o realismo inerente.” (Agência Nacional ERASMUS +)
O projeto IDPLiving, cofinanciado pelo Programa ERASMUS + da União 
Europeia, foi desenvolvido por um consórcio de parceiros, que incluí-
ram a CERCIOEIRAS, como coordenadora do projeto; CECD Mira Sinta; 
AMICA e COPAVA de 
Espanha, ESENIORS 
de França e a HURT da 
Croácia. Contou com a 
participação de 58 PDI, 
31 famílias de PDI e 48 
profissionais que tra-
balham com PDI.
Atualmente o projeto 
está a desenvolver o plano de exploração do proje-
to, de modo a dar continuidade ao desenvolvimento 
de novos conteúdos e utilização da Plataforma de 
Treino Online. 

Equipa IDP Living 

De 25 de novembro a 19 de dezembro, decorreu a 
“Exposição/Venda de Natal da CERCIOEIRAS, na 
Livraria Galeria Municipal Verney”, em Oeiras.

www.idpliving.eu


