
BPICAPACITARI

Ajudar quem ajuda
O Prémio BPI Capacitar visa distinguir os melhores projetos de integração de pessoas com deficiência ou incapacidade

permanente, dando visibilidade ao que de melhor se faz em Portugal, neste domínio

Pelo
quarto ano consecutivo, o Pré-

mio BPI Capacitar distingue projetos

que promovem a melhoria da qua-
lidade de vida e a integração social

das pessoas com deficiência ou in-
capacidade permanente. Desde 2010, quando se

estreou, o Prémio BPI Capacitar recebeu o total
de 1030 candidaturas, premiando 57 institui-

ções, que beneficiaram cerca de 17 mil pessoas
com apoios num total superior a dois milhões
de euros.

Este ano foram premiados 19 projetos de ou-
tras tantas instituições, de norte a sul do país,

que farão a diferença na vida de centenas de

pessoas. Além do prémio pecuniário num total

de 500 mil euros, o BPI apoia o trabalho destas

organizações sociais oferecendo-lhes a sua ca-

pacidade para avaliar a qualidade e sustentabi-

lidade de cada projeto. mobilizando para isso

o talento voluntário dos seus Colaboradores. O
resultado é uma rede solidária que continua a

crescer e multiplicar-se, ano após ano, para in-
centivar a qualidade do trabalho das instituições

que apoiam a vida das pessoas com deficiência.
Este ano foram premiados
19 projetos de outras tantas
instituições, de norte a sul do
país, que farão a diferença na
vida de centenas de pessoas
com deficiência ou incapacidade
permanente
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Associação de Surdos do Porto

Aprender
a proximidade
à distância

Se
trabalha em atendimento ao público, o mais certo é já

se ter deparado com uma pessoa surda com a qual teve

dificuldade em comunicar. Para ajudar a ultrapassar
esta barreira, a Associação de Surdos do Porto submeteu ao

Prémio BPI Capacitar o projeto Língua Gestual Online e foi

um dos vencedores desta edição, com a atribuição de perto
de 19 mil euros.

Armando Baltazar, o responsável pelo projeto, revelou

que este nasceu da "iniciativa de uma técnica da Associa-

ção, porque em Portugal as pessoas com necessidades espe-
ciais têm dificuldade no acesso à cidadania. A língua gestual

portuguesa (LGP) faz parte da Constituição desde 1997, mas
não existe uma integração desta população na sociedade. Os

surdos não podem aprender a ouvir, mas os ouvintes podem
aprender língua gestual, e é por isso que tem de ser a socie-
dade a aproximar-se dos surdos, e não o contrário", exorta.

O projeto de aprendizagem em e-learning vai permitir
criar quatro módulos de cursos de LGP, de acesso gratuito,
e tem como público-alvo os pais e familiares dos surdos, os

professores e os educadores. Com um universo identificado
de 300 beneficiários, esta iniciativa pretende ainda reduzir
o atraso de desenvolvimento das crianças surdas, devido à

dificuldade de comunicação. Para Armando Baltazar, "não

se fazem omeletes sem ovos e por isso toda a ajuda é bem-
vinda, pelo que estas iniciativas são de louvar".



ASTA - Associação
Sócio Terapêutica de Almeida

Plantar hoje,
colher amanhã

A Associação Sócio Terapêutica de Almeida (ASTA), no dis-

trito da Guarda, foi uma das grandes vencedoras da edição
deste ano do Prémio BPI Capacitar. Criada em 2000, "com

a missão de apoiar, integrar e dignificar as pessoas com deficiência

num espaço rural, em que a terra é o pano de fundo para as prá-
ticas terapêuticas", a Associação foi contemplada com cerca de 17

mil euros para o projeto de uma estufa com cozinha pedagógica.
Maria José Fonseca, presidente da Associação, revela que a cozinha

pedagógica "começou a funcionar em setembro e este prémio vam-

os permitir fazer a estufa e ter disponível, ao longo de todo o ano,

produtos hortícolas biológicos, em contínuo, sem dependermos
das agruras do tempo, o que é muito importante para nós". A ASTA

vai também poder criar um novo atelier "para pessoas que, apesar
de limitações várias, possuem potenciais que se transformam em
mais-valias coletivas", acrescenta a vice-presidente, Gabriela Teles.

Este projeto vai abranger 36 beneficiários, 22 dos quais vivem em

regime de internato "em lar residencial, numa estrutura familiar,
uma vez que moram nas casinhas da aldeia".

Além do atelier de agricultura pedagógica, que a estufa vai ren-
tabilizar através da venda do excedente de produção e de produtos
transformados, a ASTA faz o máximo aproveitamento dos recur-

sos disponíveis, através de ateliers de aproveitamento de lãs ou de

produção de leite, entre outros. Para as responsáveis, este prémio
"é uma revolução, tem impactos muito positivos na sociedade, in-
dicadores de futuro indispensáveis para a dignificação da pessoa

com deficiência".



Ginásio Clube Português

Uma escola
de qualidades

Fundado
em 1875, o Ginásio Clube Português é o segundo clu-

be mais antigo de Portugal. "Somos os pais do desporto em

Portugal", assinala o presidente do clube, Manuel Cavaleiro

Ferreira, orgulhoso do trabalho de promoção da atividade física que
faz parte do histórico da organização. Fazia, por isso, todo o sentido

incluir nas prioridades do Ginásio Clube Português as pessoas com
deficiência. "O desporto tem uma função importantíssima de acom-

panhamento e integração das pessoas com deficiência", explica Ma-

nuel Cavaleiro Ferreira. No clube, o investimento em programas de

desporto adaptado não é de agora, mas o Prémio BPI Capacitar, no
valor de 60 mil euros, vem dar um novo impulso a esta área. O pro-
jeto Incluir pelo Desporto foi um dos três vencedores e vai permitir
alargar a atividade física a 50 pessoas com deficiência psicomotora,
economicamente carenciadas, num programa que inclui as despesas

de transporte dos beneficiários, duas vezes por semana, e culminará,

no final de cada ano, num festival anual.

"Obviamente que o desporto não deve ter barreiras - e, não ten-
do barreiras, não deve ser só para aqueles que não têm deficiências.

Por isso se enquadra perfeitamente na nossa missão levar o desporto
às pessoas com deficiência, que são tão pessoas como nós", explica
o presidente do clube. "Faz todo o sentido que estejam integradas."

As juntas de freguesia e instituições de solidariedade social serão

parceiros do projeto, ajudando a identificar potenciais beneficiários,

privilegiando pessoas economicamente carenciadas. A iniciativa vai

também trabalhar de perto com as famílias, num esforço de promo-
ção das vantagens do desporto para o aumento da longevidade, qua-
lidade de vida e socialização das pessoas com deficiência.



BPI CAPACITARI

APPDA Norte - Associação Portuguesa para
as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo

Um bandolim para todos

Os
benefícios da musicoterapia colhem reconhecimento por todo o mun-

do, mas se ouvir música ajuda nas mais diversas terapias, compor ou
tocar um instrumento pode ter os mesmos efeitos ou ainda melhores.

O problema: nem todos têm acesso a instrumentos musicais. Diz o ditado que
"o homem sonha e a obra nasce" e foi a pensar nas pessoas com maiores difi-
culdades que Júlio Santos, professor de música, criou um bandolim especial,
só com uma corda, que pode ser tocado por qualquer pessoa.

O instrumento causou sensação numa apresentação de tunas e a Associação

Portuguesa para Perturbações do Desenvolvimento e Autismo do Norte (APPDA

Norte), onde Júlio Santos trabalha, decidiu candidatar o projeto ao Prémio BPI

Capacitar, levando para casa uma menção honrosa no valor de cerca de nove
mil euros. Este valor servirá para a criação de um grupo musical de bandolins,

que integrará 30 beneficiários.
A APPDA Norte nasceu em 1984, trabalha na área da estimulação precoce

e dispõe, entre outras valências, de lar residencial para jovens com mais de 18

anos. Para Ana Maria Gonçalves, vice-presidente da associação, "a existência
destes prémios é uma mais-valia para as instituições e um reconhecimento do
trabalho que fazemos".



CERCIPOM - Cooperativa de Ensino e Reabilitação
de Cidadãos Inadaptados

As pontes da comunicação
Hoje

em dia, nos grandes centros urbanos, não é frequente encontrar-
-se uma criança ou um jovem que não tenha acesso a equipamentos
eletrónicos que lhe permitam comunicar com o mundo. Mas muitas

instituições debatem-se com dificuldades no acesso a estes equipamentos, que
trazem mais-valias aos seus utentes, razão pela qual a CERCIPOM de Pombal

concorreu ao Prémio BPI Capacitar com o projeto "Pontes de Comunicação".
Este projeto visa a criação de um espaço informático na instituição, que

permita a aprendizagem das técnicas de informação e comunicação, através
da disponibilizaçào de "equipamento informático adaptado e de software de

comunicação aumentativo", o que inclui "periféricos adaptados e hardware
com características especiais". A iniciativa recebeu uma verba de perto de 29

mil euros do BPI.

Preciosa dos Santos, vice-presidente da instituição, explica que este espa-
ço informático "vai beneficiar 83 utentes, das cerca de 300 pessoas que a ins-
tituição apoia nos concelhos de Alvaiázere, Ansião e Pombal". A responsável
manifestou-se satisfeita com esta iniciativa, que considerou "de louvar e uma
grande ajuda para as instituições".



Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel

Hidroterapia acessível
em Ponta Delgada

Uma
das menções honrosas

desta edição do Prémio BPI

Capacitar foi para a Associa-

ção de Paralisia Cerebral de S. Miguel,
em Ponta Delgada, Açores. A associa-

ção tem como missão a "defesa dos

direitos e dos interesses dos cidadãos

portadores de paralisia cerebral, mas
também de outras situações neuroló-

gicas", explica Ana Paula Rego, vice-

presidente da instituição.
Nascida em 2005, a organização

candidatou-se ao Prémio com um pro-
jeto que visa "eliminar barreiras à prá-
tica de atividades lúdicas e terapêuticas
em meio aquático, para pessoas com
mobilidade reduzida". O projeto vai

receber um prémio de cerca de 5 mil
euros que irá beneficiar diretamente
20 utentes, com idades entre os 3 e os 20 anos, e surgiu do facto de a "necessidade de adaptação ao meio aquá-
tico ser muito importante para estas pessoas, na medida em que este tipo de exercício se torna mais agradável,
o que leva a uma maior inclusão social, em particular num concelho onde este equipamento é quase inexisten-
te". Ana Paula Rego congratula-se com a existência deste tipo de iniciativas, uma vez que "trazem visibilidade

a estes projetos, além de nos sentirmos mais apoiados pela sociedade, o que nos motiva a continuar o trabalho

que realizamos".



Os Malmequeres

Trabalho útil, trabalho seguro

A associação Os Malmequeres, de Marrazes, em Leiria, trabalha com deficientes mentais em horá-
rio pós-escolar e com aqueles que, tendo terminado os estudos, não têm possibilidade de integrar
o mercado de trabalho. Criada há 25 anos, a associação foi contemplada com uma menção honro-

sa no valor de praticamente 25 mil euros, que serão direcionados para o projeto "Oficina Limpa e Segura".
A iniciativa, que beneficiará 30 utentes, visa a substituição das máquinas de corte de madeiras atualmen-

te utilizadas na associação. "Produzimos

brinquedos em madeira que são utiliza-
dos em atividades com escolas e desde
1998 que são os utentes que fazem tudo o

que diz respeito a estes brinquedos, des-
de a sua conceção ao desenho, passando

pelos acabamentos finais. Por razões de

segurança, a única coisa que não fazem
é o corte de madeiras. Com esta máqui-
na, os nossos utentes vão poder partici-
par nesse processo, com supervisão, uma
vez que é tudo computorizado, o que nos

permite ainda cortar vários bonecos ao

mesmo tempo, o que não acontece ago-
ra", explica a presidente da instituição,
Edite Dinis, que considera de "extrema

importância" a existência de iniciativas
como o Prémio BPI Capacitar.

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Santo Tirso

Missão de proximidade

Em
Santo Tirso, a missão de apoio social da delegação local da Cruz

Vermelha Portuguesa tem vindo a crescer à medida das necessida-

des da população local. Foi o que aconteceu com o projeto de inter-

venção precoce e desenvolvimento infantil que a Cruz Vermelha Portuguesa
de Santo Tirso candidatou ao Prémio BPI Capacitar, e que foi contemplada
com um apoio de cerca de 40 mil euros.

Verificando as dificuldades crescentes das famílias da região no acesso aos

serviços de intervenção precoce e terapia da fala para crianças com deficiên-

cia, a instituição vai agora mobilizar uma equipa de técnicos especializados

que farão o acompanhamento, gratuito, de 50 crianças junto das famílias e

em contexto clínico ou escolar. A intervenção precoce é crucial para minorar
os riscos de atrasos no desenvolvimento ou dificuldades de aprendizagem.

O projeto pode agora arrancar, graças ao Prémio BPI Capacitar. "Vai ser-

vir de alavanca", explica o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa de San-

to Tirso, Hugo Assoreira. "Depois disto, a sustentabilidade do projeto será

mais fácil de atingir".



CERCIPORTALEGRE - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças

Inadaptadas de Portalegre

Reabilitar passo a passo
í í~T% eabilitar passo a passo" éo nome do projeto com o qual a CERCI PORTALEGRE concorreu ao Prémio BPI

M^ Capacitar. A iniciativa levou para casa uma menção honrosa no valor de pouco cerca de nove mil euros.
M- m. Fundada em 1980, a CERCIPORTALEGRE pretende aplicar este valor no desenvolvimento de "ativida-
des e exercícios terapêuticos de reabilitação, estimulação e relaxamento, com benefícios ao nível da saúde e do

bem-estar", explica Ana Pires, assis-

tente social da instituição. Este prémio,

que abrangerá 36 utentes com idades

entre os 15 e os 60 anos. permitirá "eli-

minar a precariedade atual do espaço
de fisioterapia, proporcionando uma
melhor reabilitação aos nossos uten-
tes", acrescenta Maria da Conceição

Bagina, tesoureira da organização.
A instituição pretende ainda "alar-

gar este serviço aos familiares dos

utentes, bem como ampliar o horário
de intervenção do nosso técnico", re-

força a tesoureira, que considera que
este prémio "é uma mais-valia, traz
uma maior visibilidade aos projetos
vencedores. Todas as instituições de-
viam preocupar-se com estas causas",

remata.

Centro de Educação Especial
Rainha D. Leonor

Jardins inclusivos

Ea
segunda vez consecutiva, terceira no total, que

um projeto do Centro de Educação Especial Rai-
nha D. Leonor, nas Caldas da Rainha, ganha o

Prémio BPI Capacitar. É um currículo impressionante,
mas Maria João Domingos, presidente da instituição, diz

que se trata apenas de mostrar o trabalho feito todos os

dias pelos utentes do centro.
O projeto "Jardins inclusivos" é um negócio social de serviços de jardinagem à comunidade local, que promove o con-

tacto dos clientes com os beneficiários da instituição, aumentando a inclusão. É também uma forma inteligente de custear
as despesas com as respostas sociais do centro. O prémio de cerca de 35 mil euros vai permitir criar mais uma equipa de

manutenção de jardins, alargando o trabalho de inclusão profissional da instituição. "Isto é uma forma de sensibilização

para o potencial do trabalho e da realização de serviços para o bem da comunidade", sintetiza Maria João Domingos. "É

uma forma de mostrar o que somos capazes de fazer".



APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão

Deficiente Mental de Mirandela

O valor do exemplo

Em
Mirandela, inclusão social e serviço à comunidade há muito andam de mãos dadas. Graças a um negócio inclusivo

dinamizado pelo núcleo local da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, os benefici-
ários da instituição fazem rotineiramente a recolha de papel na cidade, que é depois encaminhado para reciclagem,

cujos proveitos ajudam a financiar as respostas sociais da

associação.
A ideia é simples: "Se as pessoas com deficiência se pre-

ocupam e dão o exemplo com a reciclagem, porque é que a

comunidade não há de seguir esse exemplo?
"

, explica Nar-
cisa Castro, responsável pelo projeto agora premiado pelo
Prémio BPI Capacitar, com um apoio de quase 45 mil euros.

Agora, dá-se o passo seguinte no projeto, somando ao

papel a recolha de óleos alimentares usados para recicla-

gem, com a compra de uma viatura adaptada com oleões e

contentores. A iniciativa vai permitir ocupar cinco benefici-
ários da APPACDM de Mirandela, mas o impacto será mais

vasto. "Estamos preocupados em criar postos de trabalho,

em fazer com que as pessoas não saiam da comunidade",

justifica Narcisa Castro.

APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente

Mental de Matosinhos

Equipar para incluir

A APPACDM de Matosinhos levou para casa um cheque
no valor de 50 mil euros do Prémio BPI Capacitar para
o projeto "Equipar para incluir". Trata-se de "propor-

cionar serviços de reabilitação numa ala da instituição, abrin-
do as portas a parceiros e à comunidade, com a constituição
de um banco de ajudas técnicas na área da fisioterapia para
todos", explica Olívia Assunção, presidente da instituição.

A iniciativa vai beneficiar cerca de 440 pessoas que não
têm resposta de actividades lúdico-terapêuticas no concelho
de Matosinhos. "Além de ocupar as pessoas, este projecto vai

mais além, no âmbito das terapias ao nível académico, de re-

abilitação, etc, sempre com acompanhamento dos resulta-
dos", explica Olívia Assunção.

A presidente da APPACDM de Matosinhos considera que
iniciativas como o Prémio BPI Capacitar são fundamentais pa-
ra as instituições, "porque podemos ter muitas ideias mas se

não houver dinheiro, não se faz nada, não tenhamos ilusões".



BIPP - Banco de Informação de Pais para Pais

Formar para a
empregabilidade

O futuro das pessoas com deficiência, a sua capacidade de

se sustentarem e de terem uma profissão é uma das prin-
cipais preocupações dos familiares destes jovens, que re-

ceiam o que possa vir a acontecer no dia em que lhes faltarem.
Reconhecendo esta problemática, o Banco de Informação de Pais

para Pais, "que visa a plena inclusão das pessoas com necessida-
des especiais na sociedade", candidatou ao Prémio BPI Capacitar
o projeto "DinamlSA", que visa a formação profissional certifica-
da de jovens, em parceria com o Instituto Superior de Agrono-
mia, em Lisboa, que arrecadou uma menção honrosa no valor de

cerca de 32 mil euros.
Joana Santiago, presidente da instituição, congratula-se com a

existência destes prémios e com a menção honrosa atribuída, que
vai permitir que um total de "72 jovens, entre os 18 e os 35 anos,

aprendam uma profissão ao longo de quase três anos, o que lhes

possibilitará a integração no mercado laborai". Inicialmente, o pro-
jeto previa abranger 45 jovens, mas a instituição decidiu alargar o

número de vagas e está atualmente em processo de avaliação dos

candidatos. A formação, na área da horticultura e da jardinagem,
terá a duração de 20 meses de treino teórico- prático e 12 meses

de estágio e deverá iniciar-se em fevereiro de 2014.



Grupo Desportivo de Deficientes do Centro

de Medicina de Reabilitação de Alcoitão

Reabilitação
pelo desporto

O Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão é famoso

pelo seu trabalho na reabilitação em Portugal. Menos fa-

moso, mas igualmente importante, é o Grupo Desportivo
de Deficientes que aqui existe, de onde têm saído vários atletas
de projeção nacional no desporto para pessoas com deficiência.

Para continuar o seu trabalho, o Grupo Desportivo candidatou-
se ao Prémio BPI Capacitar com o projeto "Basquetebol Adaptado"

e levou para casa uma menção honrosa no valor de 20 mil euros,

que vai permitir, entre outras coisas, a substituição e aquisição de

cadeiras de rodas adaptadas próprias para a prática desta moda-
lidade, abrangendo 15 beneficiários.

Elizabeth Hunstock, responsável pelo projeto, confessa que "a

falta de apoios nos últimos anos levou a que a prática da modali-
dade se mantivesse apenas por amor ao basquetebol e aos bene-
fícios que a prática do desporto faz por estas pessoas. Mas é um
desporto que envolve equipamentos caros e por isso decidimos
concorrer a este prémio para podermos continuar a nossa ativi-
dade". A existência deste tipo de iniciativas solidárias merece to-
do o respeito do presidente do Grupo, Augusto Ferreira, que con-
sidera "fundamental, porque sem estes apoios era praticamente
impossível continuar. É um incentivo importante perceber que
instituições com este peso valorizam o nosso trabalho", aponta.



APPDA Lisboa - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento

e Autismo

Partilhar vivências

Falar
de autismo é falar de um universo vasto e complexo de perturbações cognitivas, que podem ir de pessoas alta-

mente funcionais com algumas dificuldades de integração social, até casos de pessoas sem capacidade de expres-
são verbal, por exemplo. Desde 1971, a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo

(APPDA), em Lisboa, lida com esta complexidade, apoiando as pessoas com autismo e as suas famílias.
Uma das respostas sociais da associação é um espaço de aprendizagem que inclui uma estufa onde a instituição produz

produtos para autoconsumo, envol-

vendo escolas e instituições locais,
numa lógica inclusiva. "É um traba-
lho muito interessante, uma ativida-
de simultaneamente física e metódica

que lhes permite ter uma noção do

resultado de uma ação, fazer exercí-
cio físico, estarem atentos e discipli-
nados", reflete a presidente da asso-

ciação, Maria Paula Figueiredo.
As condições é que já não eram as

melhores. A estufa, por exemplo, es-

tava degradada e inoperacional. Ago-

ra, os cerca de 22 mil euros ganhos
no Prémio BPI Capacitar vão permi-
tir reabilitar o espaço, assegurando
os trabalhos de horticultura e flori-
cultura. Ganham os utentes, as famí-
lias e a comunidade local, que volta-
rão a ter um ponto de encontro para
a inclusão.



CECD Mira Sintra - Centro de Educação

para o Cidadão com Deficiência

A arte da inclusão

A integração social é uma estrada de dois sentidos: se é im-
portante estimular as pessoas com deficiência a envolver-

-se com a comunidade, é igualmente importante mobilizar
a comunidade para ir ao encontro das pessoas com deficiência.
No Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência (CECD)
de Mira Sintra, esse encontro faz-se através das artes. "A arte, nas

suas diferentes dimensões, é de facto geradora e potenciadora da
inclusão e do reconhecimento das pessoas com deficiência", ex-

plica Carina Conduto, diretora-geral da instituição.
Por isso mesmo, a instituição tem dinamizado uma parceria

com uma escola local, que trabalha em conjunto com os benefi-
ciários do CECD. O projeto, que envolve 28 beneficiários, consiste

na encenação de um espetáculo inclusivo, em que os jovens com
deficiência serão os atores e os alunos da escola serão os músi-
cos. O apoio do Prémio BPI Capacitar de cerca de 10 mil euros vai

permitir levar o projeto ao palco, em Sintra, deixando em aberto

a possibilidade de uma digressão por outras cidades. "É um es-

tímulo muito importante", reconhece Carina Conduto. "É uma
verdadeira aposta nas capacidades das pessoas com deficiência".



Associação QE - Uma Nova Linguagem para a Incapacidade

Dar voz a quem não a tem

Pode
a tecnologia vencer barreiras de comunicação? Ca-

da vez mais. É essa a experiência da Associação QE, de

Sintra, que se dedica ao desenvolvimento de ferramen-
tas de comunicação capazes de ajudar pessoas com deficiência

a relacionarem-se mais facilmente com a comunidade. "É-nos

por vezes difícil imaginar as dificuldades que estas pessoas po-
dem ter para coisas tão simples como dizer que gostam de al-

guém", explica Miguel Mata Pereira, da associação.
É aqui que entra a Associação QE. Dispositivos como sinteti-

zadores de voz ligados a ecrãs tácteis ou ratos adaptados podem
fazer a diferença na capacidade de expressão e comunicação de

pessoas com deficiência. O melhor de tudo: muitas destas novas

tecnologias são portáteis. "Isto significa que as pessoas poderão
levar para fora da associação estes dispositivos e interagir com
os demais cidadãos na sua comunidade", conta o responsável.

O Prémio BPI Capacitar, de perto de 15 mil euros, permitirá
fornecer estas soluções a cerca de 40 beneficiários. Coisas tão

corriqueiras como ir ao café deixarão de ser um drama, com
benefícios gigantescos na integração social e desenvolvimento
das pessoas com deficiência. Afinal, lembra Miguel Mata Pereira,

"os défices intelectuais são sobretudo défices de comunicação".



CERCICA - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados
de Cascais

Cultivar a inclusão

A CERCICA de Cascais sem-

pre foi uma casa aberta à

comunidade. A piscina da

instituição está aberta ao público e

as escolas da zona já se habituaram
a visitar a área agrícola, para ver
como se cultivam as frutas e legu-
mes que comemos todos os dias. A

agricultura é, aliás, uma das ferra-
mentas de inclusão da instituição,
que está certificada como produtora
biológica, num negócio de integra-
ção profissional dos beneficiários
da instituição.

O passo seguinte, que recebeu

agora um apoio de quase 34 mil
euros do Prémio BPI Capacitar, é

dinamizar um novo mercado: a produção de ervas aromáticas e medicinais. "Esta nova área de negócio vai permitir con-
tratar alguns dos nossos jovens do Centro de Atividades Ocupacionais e alguns jovens com deficiência dentro do âmbito
de empresa de inclusão", explica Luísa Simões, responsável pelo projeto.

O apoio do Prémio BPI, com um impacto previsto sobre 150 beneficiários, vai também permitir criar uma loja na

CERCICA, onde a comunidade local poderá comprar os produtos produzidos na instituição. Vai ainda acrescentar uma
valência crucial, nota o presidente da CERCICA, Pedro Noronha Alarcão. "É fundamental para quem produz saber co-
mercializar".



CERCIESPINHO - Cooperativa de Educação e

Reabilitação do Cidadão Inadaptado

Marcar pela positiva

Entre
lar residencial, centro comunitário e apoio domici-

liário, a CERCIESPINHO tem muito trabalho entre mãos

no apoio às pessoas com deficiência daquele concelho. A

prestação de serviços sociais é, para a instituição, uma forma de
investir na formação e integração profissional dos utentes. Uma
das áreas de formação é a lavandaria, que serve simultaneamen-
te para responder às necessidades da instituição e para integrar
jovens com deficiência no mercado de trabalho.

Só há um problema: "As máquinas na lavandaria que temos
neste momento já têm alguns anos e são relativamente pequenas",
lamenta Rosa Couto, diretora-geral da CERCIESPINHO. "Acabam

por não ser capazes de dar resposta às necessidades". Por isso, os

cerca de 23 mil euros ganhos no Prémio BPI Capacitar vêm fa-
zer a diferença, permitindo comprar novas máquinas. Aumenta
assim a capacidade de resposta da instituição e, ao mesmo tem-

po, melhora o ensino prestado aos jovens.
Para a CERCIESPINHO, o prémio tem um valor para lá do mo-

netário. "Para uma instituição que é distinguida, faz-nos sentir

que algo que estamos a fazer marca pela positiva", congratula -

-se Rosa Couto.


