
BOLETIM INFORMATIVO DO CEERIA  |  N.º7 – junho 2013 

 

 ............................................................................................................. Página 1 de 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

O CEERIA ACONTECE 

EDITORIAL 

A realidade do CEERIA é múltipla e diversa, mas é precisamente essa diversidade, que dá sentido e identidade à sua ação.  

Com este boletim, para além de partilharmos a evolução das novas instalações do CAO e Lar Residencial do CEERIA, damos 
destaque a algum do trabalho que desenvolvemos, para que as pessoas que apoiamos e que visam alcançar a sua integração 
profissional através de uma ocupação laboral, o possam, apesar dos condicionalismos atuais, ir conseguindo. 

Para os resultados que vamos obtendo, o mérito é, fundamentalmente, dos nossos jovens e suas famílias, assim como, e 
sobretudo, das empresas e organizações do território em que fazemos acontecer a nossa ação. Neste trabalho que temos o 
privilégio de poder ir realizando, potenciamos e damos visibilidade aos recursos e competências destas pessoas, para que 
outros possam, connosco, ir abraçando o desafio de construirmos uma comunidade cada vez mais plural e diversa, por isso, 
mais humana.  

Luís Filipe Rodrigues 
Coordenador Geral do CEERIA 

 

DESTACANDO 
Ciclo de Ações de Sensibilização/ Formação sobre "A importância económica das atividades agrícolas para a 

empregabilidade das pessoas com deficiências e incapacidades" 

No âmbito do projeto co-financiado pelo Instituto Nacional de Reabilitação (INR), e em 

parceria com entidades locais, o CEERIA, está a desenvolver, entre os meses de maio e agosto 

de 2013, um conjunto de ações de sensibilização/ formação sobre a importância económica 

das atividades agrícolas para a empregabilidade das pessoas com deficiências e 

incapacidades. Estão previstas serem realizadas 5 ações, de 7 horas cada, designadamente: 

Limpeza de florestas e prevenção de incêndios, Horticultura, Ervas Aromáticas, Fruticultura, 

Agricultura Biológica.  

Todas são destinadas a pessoas com deficiências e incapacidades em situação de 

desemprego, e decorrerão, quer nos espaços do CEERIA, quer no exterior, em colaboração 

com empresas/ entidades como Terras de Viriato, Construção e Manutenção de Jardins, Lda. 

e APFRA - Associação de Produtores Florestais da Região de Alcobaça.  

 

EM DESTAQUE 
Alargamento da área de atuação do Centro de Recursos do Centro de Reabilitação Profissional do CEERIA  

Fruto do trabalho desenvolvido desde 2001, enquanto Centro de Recursos Local do Centro de Emprego de Alcobaça, o CEERIA, 
em Janeiro de 2013, estabeleceu Acordo com o Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), que credencia a 
instituição como Centro de Recursos para a Reabilitação Profissional. O CEERIA viu, assim, alargada a sua área geográfica de 
intervenção, estando, atualmente, abrangidas todas as áreas de atuação, não só do Serviço de Emprego de Alcobaça, como 
agora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria. Este serviço destina-se a pessoas inscritas nestes centros, em 
idade ativa, e com desejo de construção de projeto de vida. 

Consideramos este alargamento territorial revelador do crescimento e especialização dos serviços prestados ao nível da 
integração profissional desenvolvidos pelo CEERIA, o que exigirá, com certeza, uma adaptação diferenciada às características 
dos concelhos de Porto de Mós, Batalha, Leiria e Pombal, bem como um planeamento rigoroso. Será, igualmente, um desafio e 
uma oportunidade para sensibilizar e transformar outras comunidades e a vida de outras pessoas que necessitem de apoio na 
construção do seu projeto de vida pessoal, social e profissional. 

Mónica Pragosa 

Coordenadora do Centro de Reabilitação Profissional do CEERIA  
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EVOLUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO NOVO CENTRO DE ATIVIDADES 
OCUPACIONAIS E LAR RESIDENCIAL DO CEERIA 

De outubro 2011 a junho 2013… 
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A edição trimestral deste Boletim Informativo é da responsabilidade dos Colaboradores do CEERIA. 
Contactos: 

CEERIA – Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça    |   Rua do Castelo, n.º152, 2460-036 Alcobaça 
Tlf.: 262 590 640  |  Fax: 262 598 178  |  Email: qualidade@ceeria.com  |  Site: www.ceeria.com  |  FB: www.facebook.com/inclusao 

REFLEXÃO TÉCNICA  
A Empregabilidade das Pessoas com Deficiências e Incapacidades 
 

O CEERIA, através da sua valência Centro de Reabilitação Profissional (CRP), tem procurado promover a integração 
profissional das pessoas com deficiências e incapacidades, como forma de ser um contributo válido para a sua autonomização 
pessoal e construção do projeto de vida individual, sem esquecer que, para a concretização de uma percurso profissional sólido 
e consistente, é fundamental uma formação profunda e rigorosa que tenha também em conta os interesses e individualidade da 
pessoa e a oferta do mercado de trabalho. Neste sentido, no CEERIA pretende-se “formar”, que, no dicionário da língua 
portuguesa, significa dar forma, moldar, isto é, trabalhar apenas em algo que já existe. Não se trata assim de construir de novo, 
mas antes de acreditar e transformar o que já se encontra ao nosso lado. 
No CEERIA procura-se, igualmente, ter um “olhar” diferenciador e profundo da integração profissional das pessoas com 
deficiências e incapacidades, tendo em conta os fatores de sucesso que contribuem neste processo, bem como uma leitura 
técnica e compreensiva que permita realizar uma intervenção diferenciada e estruturada de acordo com as caraterísticas 
individuais de cada pessoa e do seu contexto social e familiar.  

Resultados alcançados no CRP em 2012 
Findado está o 1.º semestre de 2013, ano em que tanto se tem falado em crise, e em que o desemprego, segundo as notícias 
mais recentes, já ronda os 18%. Esta realidade também é vivida pelas pessoas com deficiências e incapacidades, obrigando o 
CEERIA a uma reflexão e ação coordenada no sentido de “igualizar, respeitando a diferença”, promovendo, em conjunto com os 
Serviços de Emprego e Segurança Social, a criação de oportunidades diferenciadas no acesso à qualificação e integração 
profissional, valorizando a discriminação positiva, através do recrutamento do candidato mais apto e ajustado à atividade/ 
emprego. Igualmente, é intenção continuar a investir no desenvolvimento das “competências de atendimento inclusivo” dos 
profissionais (cit. In “A Qualificação e o Emprego de Pessoas com Deficiência – Metodologias de Intervenção”, do CECD-POAT), 
focalizando a importância destas competências no atendimento de primeira linha acerca das deficiências, das necessidades, 
das caraterísticas específicas das diferentes categorias de deficiência, assim como o desenvolvimento de atitudes de 
relacionamento interpessoal adequados.  
Apresentamos, de seguida, os dados que resultaram da integração profissional das pessoas com deficiências e incapacidades no 
ano 2012:  

 29 pessoas realizaram experiências em entidades empregadoras no âmbito da medida de Apoio à Colocação (cuja 
duração máxima é de 6 meses, sem custos para as entidades empregadoras); 

 7 pessoas ficaram integradas nas entidades através de Contrato Emprego-Inserção para Pessoas com Deficiências 
e Incapacidades (cuja duração máxima é de 12 meses, tendo como único custo para as IPSS (Instituições Particulares 
de Solidariedade Social) o Seguro de Acidentes Pessoais e, para as Autarquias, o mesmo tipo de Seguro mais 10% do 
IAS (Indexante dos Apoios Sociais), que, actualmente, tem o valor de €419,22; 

 5 pessoas ficaram integradas através de Estágio de Inserção para Pessoas com Deficiências e Incapacidades (cuja 
duração máxima é de 9 meses, tendo como custo para as Entidades empregadoras 17,5% do valor da Bolsa, mais Taxa 
Social Única e Seguro de Acidentes de Trabalho); 

 1 pessoa foi integrada através de Contrato de Trabalho a termo certo de 6 meses, ao abrigo da medida Estímulo 
2012;  

 1 pessoa foi integrada através de Contrato de Trabalho sem termo, ao abrigo do Contrato de 1.º Emprego com 
redução da Taxa Social Única;   

 4 pessoas foram integradas na Empresa de Inserção do CEERIA, duas delas na atividade de prestação de serviços de 
Jardinagem, uma em Lavandaria e outra em Serviço de Limpeza (esta medida tem a duração máxima de 30 meses, 6 de 
formação e os restantes 24 meses de contrato de trabalho);  

 Todos os nossos clientes que foram integrados profissionalmente beneficiaram, ou estão a beneficiar de 
Acompanhamento Pós-Colocação (cuja duração máxima é de 12 meses, sem custos para as entidades empregadoras, 
com o objetivo de promover a manutenção do emprego e a progressão profissional dos trabalhadores com deficiências 
e incapacidades). 

Em conclusão, consideramos que é possível, e a prová-lo estão os resultados do trabalho que realizamos na integração sócio 
profissional dos nossos clientes, prosseguir o lema que dá sentido à nossa ação - “A inclusão como Missão”, Não Igualizar, mas 
Respeitar a Diferença. Bem hajam todos os nossos parceiros que estão connosco nesta caminhada. 

 

Equipa do Centro de Reabilitação Profissional 
Centro de Reabilitação Profissional do CEERIA  

 


