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DIVERSIDADE E INCLUSÃO
DIVERSIDADE - conjunto de características da singularidade 
de uma Pessoa: idade, género, deficiência, cultura, estilo de 
pensamento ou experiência de vida.
INCLUSÃO - criação de oportunidades para que todas as 
Pessoas possam desenvolver as suas capacidades, de acordo 
com a sua singularidade. 

Tendo a Diversidade, a Inclusão e a Sustentabilidade como pilares 

essenciais da cultura da organização, a CERCIOEIRAS assume-se 

na sua Visão, como “uma organização de excelência e referên-

cia na construção de uma sociedade inclusiva” e, na sua Missão 

“integrar, educando, reabilitando e cuidando, ao longo da vida, 

os clientes e suas famílias, com excelência e sustentabilidade”. 

A C O N
TECEU

O U T U B R O
14
Comemoração do Dia 
Mundial da Visão com 
a Zeiss 

13 
46º aniversário 
da CERCIOEIRAS   

1 e 4  
Comemorações do dia 
Mundial da Música 

ISABEL PAVÃO NUNES
Conselho de Administração 
e Mãe de Cliente do CACI

Da definição dos Valores destaca-se a Diversidade comprometen-

do-se a organização a “promover a diversidade e a igualdade de 

oportunidades, independentemente da origem cultural, étnica, 

social, religião, orientação sexual, género, idade, característi-

cas físicas e estilo pessoal”.

O Comité das Nações Unidas para os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, a Estratégia Europeia da Deficiência 2010-2020 da 

UE e a Estratégia da Deficiência do Conselho da Europa 2017-

2023, levaram o XXI Governo Constitucional Português a aprovar 

uma Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Defi-

ciência 2021-2025 (ENIPD), alinhada com a agenda do Desenvol-

vimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas 

(ONU). São alguns objetivos: ODS 3: garantir o acesso à saúde de 

qualidade e ao bem-estar para todas as pessoas; ODS 4 : garantir 

o acesso à educação Inclusiva, de qualidade e equitativa, e promo-

ver oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, 

em todas as idades; ODS 8: promover o crescimento económico 

inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho 

digno para todas as pessoas; ODS11: tornar as cidades e comuni-

dades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

O Comité das Nações Unidas recomenda ainda que seja respeita-

da a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tendo 

estabelecido, como Dia da Diversidade e Inclusão (oficialmente 

Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvol-

vimento), o dia 21 de maio.

21 
Webinar sobre o 
Envelhecimento das 
PDI dirigido a famílias  

18 
Comemorações 
do Dia Mundial da 
Alimentação  

24 
Comemorações 
do Dia para a 
Igualdade   

N OV E M B R O
15
Webinar sobre o 
Envelhecimento 
das PDI dirigido a 
Auto-Representantes 3 a 23 

Formação European 
Care Certificate 
dirigida a 15 AAAD 
da UR e Aux. CACI 

15 a 30 
Feira da Quinquilharia 

D E Z E M B R O
13 
Entrega de cabazes de 
Natal aos colaboradores 
e voluntários 

3 
Comemorações do Dia 
Internacional da Pessoa 
com Deficiência 

15 
“O Sabor está na Diferença” na 
Biblioteca do Instituto Nacional 
para a Reabilitação  

13 e 14 
Reunião 
Geral de 
Colaboradores



NEWS 45
PROJETO CRESCER NA DIFERENÇA – TORNAR VISÍVEL 
O INVISÍVEL, LICHINGA, MOÇAMBIQUE

O projeto CRESCER na DIFERENÇA, nasceu em 2013 com 
a vontade do Conselho de Administração da CERCIOEIRAS, 
em contribuir para os Objetivos do Millennium e, ao mesmo 
tempo, dar o seu contributo e o seu saber, em termos da sua 
responsabilidade social, para as crianças e jovens com defi-
ciência, em Moçambique.

IVONE FÉLIX

Vice-Presidente do 
Conselho de Administração       

Os principais parceiros do projeto foram a Universidade Católica 
de Moçambique – extensão de Lichinga que, através do seu diretor 
Dr. Felipe André Angst a quem desde já, agradecemos todo o apoio 
prestado e, sem o qual, o projeto não seria possível de realizar e o 
Hospital Provincial de Lichinga, através do Serviço de Medicina Física 
e Reabilitação que foi uma peça chave para o desenvolvimento do 
projeto através do rastreamento e apoio às pessoas com deficiência, 
que se deslocavam ao Hospital.

De 2013 até ao dia de hoje realizámos:
1. 6 Viagens de trabalho a Lichinga;
2. 18 Ações de formação para profissionais de saúde e de educação, 

que abrangeram mais de 40 pessoas;
3. 6 Ações de sensibilização sobre diferentes temáticas relativas às 

crianças com deficiência;
4. Construção e aplicação de uma base de dados que permitiu 

rastrear cerca de 250 crianças e jovens com deficiência na cidade 
de Lichinga;

PROMOTORAPOIOS

5. Pagamento dos lanches às 50 crianças e mães que frequentam a 
fisioterapia no Hospital Provincial;

6. Criação de bolsas de estudo para crianças no Jardim de Infância, 
com o pagamento de 2 bolsas e mais 2 bolsas para frequência 
universitária na Universidade Católica. Uma delas termina este 
ano a sua licenciatura em auditoria e contabilidade;

7. Diversas reuniões com diferentes intervenientes entre os quais se 
destacam: o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas 
com Deficiência (FAMOD), Ministério da Educação; Ministério da 
Saúde, Ministério do Género, Criança e Acão Social, entre outras 
reuniões com associações locais;

8. Visitas domiciliárias e sensibilização às mães sobre os cuidados a 
ter com as crianças;

9. Oferta de 3 cadeiras de rodas a crianças e material técnico ao 
Hospital Provincial;

10. Construção de Ajudas Técnicas com materiais locais e 
recicláveis;

11. Doação de 30 kg de roupa para crianças, 50 t´shirts, 4 bolas de 
futebol, 6 bolas de voleibol, 4 raquetes, 12 bolas de Ténis de praia 
e 1 kit de Boccia e 3 colchões de espuma;

12. Oferta de cestas básicas (arroz, açúcar, óleo e leite) para as 
famílias apoiadas no domicílio;

13. Acompanhamento e pagamento de registos de nascimento de 6 
crianças que, apesar da idade, não tinham registo de nascimento.

Tendo em conta o aparecimento da pandemia provocado pelo vírus 
SARScoV2 não foi possível nos 2 últimos anos irmos a Moçambique 
pelo que as atividades de formação, rastreamento de crianças e 
aconselhamento às famílias, não foram realizadas. Continuámos, no 
entanto, a pagar as bolsas de estudo.
Por fim, um agradecimento à CERCIOEIRAS por “ver para além das 
suas fronteiras” e aos 15 padrinhos que tornam possível grande 
parte das ações realizadas. Considerámos que é um pequeno projeto 
com um grande impacto nas crianças, famílias e comunidade local.

CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO 2021
Terminou mais uma campanha Pirilampo Mágico e este ano com o lema 
“Estamos juntos, p´ró que der e vier”, fomos Todos chamados a participar 
ativamente na construção de sinergias.
Graças à colaboração de todos é possível Integrar a Diferença, Construir 
a Inclusão. Os resultados deste ano foram a venda de 14.518 Pirilampos no 
concelho de Oeiras.



NOTAS
DE CONTACTO

O nosso grupo de auto representantes nasceu com a necessidade de 
dar voz às pessoas com deficiência da organização. 
O grupo tem como principal objetivo, a capacitação das Pessoas com 
Deficiência a conhecerem os seus direitos, a proteger os direitos 
de outros colegas que não se conseguem manifestar com tanta 
facilidade e a promover uma maior compreensão junto das outras 
pessoas sobre o que são estes direitos. 
Por exemplo, nas nossas responsabilidades, estão a adaptação 
de informação sobre os direitos e deveres que está afixada na 
organização, para consulta de todos, participamos nos planos 
e relatórios de atividades com a nossa avaliação e opinião e 
participamos em eventos que representam a CERCIOEIRAS.
O dia 3 de dezembro é um dia que celebra os 
nossos direitos em todo o mundo, mas estes têm 
que ser falados e discutidos todo o ano, para que 
as pessoas não os esqueçam e não nos tratem de 
maneira diferente.
Para comemorar o dia preparamos um vídeo.

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

veja o vídeo aqui

ANA ISABEL DIAS E MAFALDA ROQUE

Técnicas de Reabil i tação Psicomotora 
e responsáveis pelo projeto

O objetivo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é promover, proteger e garantir o pleno e igual gozo de 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as Pessoas com Deficiência e promover o respeito pela sua dig-
nidade inerente

Aqui ficam alguns exemplos dos nossos direitos.

Direito a escolher com 
quem quero namorar.

Direito de dar ideias e/ou 
reclamações.

O GRUPO DE AUTO-REPRESENTANTES

Direito ao respeito pelas 
minhas opiniões, desejos 
e necessidades.

O “Notas de Contacto – a OCPsolidária na CERCIOEIRAS” é um projeto 
pioneiro em Portugal. Iniciou-se em 2009, com o objetivo de desenvolver 
ações e atividades musicais orientadas para potencializar as capacidades 
artísticas musicais da Pessoa com Deficiência Intelectual, promover a sua 
qualidade de vida e a integração nos seus contextos de desempenho. Em 
2013, sob proposta da Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP), a Fundação 
Calouste Gulbenkian, no âmbito do Programa para o Desenvolvimento, 
juntou-se ao projeto como patrocinador, encarando esta iniciativa como 
um projeto piloto, para aquilo que viria a ser o seu programa “PARTIS – 
Práticas Artísticas para a Inclusão Social”, em 2016.

Os Professores de música da OCP, em parceria com os 
terapeutas da CERCIOEIRAS, intervêm com 44 clientes, 
desenvolvendo estratégias de aprendizagem musical, rea-
lizando atividades em que a música se apresenta como 
meio facilitador de comunicação, na melhoria de compe-
tências físicas, cognitivas e sociais.
Este ano o projeto marcou presença no festival MEXE no 
dia 25 de setembro (6ª edição), no Porto, com a participa-
ção de 5 clientes. Esta participação é fundamental para 
que o projeto seja disseminado por vários públicos, dando 
a conhecer os seus objetivos e a promover as potencialida-
des das Pessoas com Deficiência Intelectual.
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DESIGN PARA COMUNICAR

EXPOSIÇÃO E VENDA DE NATAL DA CERCIOEIRAS
A Exposição e Venda de Natal da CERCIOEIRAS na Livraria-
Galeria Verney, já vem sendo uma tradição anual, pelo que 
agradecemos a amabilidade do Município de Oeiras na cedência 
do espaço e de toda a Equipa da Verney, que connosco colabora 
para o sucesso desta ação.

MAFALDA DINIZ

Técnica de 
Comunicação
e Market ing

Em 2021, a Exposição e Venda de Natal decorreu de 17 de novem-
bro a 18 de dezembro e conseguimos ultrapassar os resultados de 
2020. Isto vem demonstrar que a comunidade apoia a CERCIOEIRAS 
na consecução do seu objetivo, de dar visibilidade às potencialidades 
das pessoas com deficiência intelectual. 

TESTEMUNHO COLABORADOR

“É  muito motivador, já nos conhecem e 
trabalha-se com gosto. Poder expor 

os trabalhos e sentir que são valorizados é 
muito gratificante.” 

TESTEMUNHO CLIENTES

“E  u gosto de lá ir, estão lá velas feitas 

por mim e gostava de trabalhar lá.”; “É 

muito interessante e fui lá no fim-de-semana 

com os meus pais.”;“Fui à inauguração, dá muito 

trabalho a fazer as telas e são incríveis.”

TESTEMUNHO COMUNIDADE

“E  stive há dias na Galeria Verney a ver e a adquirir 

coisas lindas. Fiquei encantada este ano com a 

diversidade, qualidade com que nos brindaram. Os meus 

parabéns, que transmiti da segunda vez que lá estive. 

Até o atendimento foi super, uma simpatia. Umas festas 

extraordinárias e os parabéns a todos os artesãos/ãs.”  

GIVINGTUESDAY PORTUGAL 2021... CARE FOR CARING!

No dia 30 de novembro, todos receberam o apelo para contri-
buir e cada um podia escolher a sua causa, apoiando com um 
pouco do seu tempo, talento, doando bens ou mesmo dinhei-
ro, no GivingTuesday Portugal 2021.

A CERCIOEIRAS associou-se uma vez mais a este movimento, com 
o Care for Caring, uma campanha que surge com a necessidade de 
renovar as casas de banho da Unidade Residencial.
Este ano obtivemos um valor de donativo global de 4 191,70€. O valor 
angariado vai permitir adquirir equipamentos e materiais, para melho-
rar a prestação dos nossos serviços de cuidados de higiene, garantindo 
o conforto e a segurança dos clientes da Unidade Residencial.

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS E DOADORES
Com 2021 a terminar, não podemos deixar de realçar o nosso apreço pelos nossos parceiros e doadores, que ao longo 
do ano continuaram a marcar a sua presença, colaborando para a concretização dos objetivos da CERCIOEIRAS.
Estes apoios, de várias maneiras, trouxeram valor acrescentado à CERCIOEIRAS, contribuindo para a prestação de um 
serviço de qualidade, tornando-nos mais competitivos.
Aos nossos parceiros e doadores, um muito obrigada por nos acompanharem nesta jornada do Integrar a Diferença e 
Construir a Inclusão.

SOFIA CATALÃO

Diretora Técnica CACI


