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I. INTRODUÇÃO 

O ano de 2018 marca o início de um novo ciclo, há muito ansiado na estrutura da cooperativa e que trouxe consigo os 

sinais de estabilidade e esperança para que um novo futuro se começasse a desenhar. Marca também o fim de ciclo do 

Conselho de Administração eleito para o quadriénio 2015-2018, que procurou por todos os meios firmar e diferenciar pela 

qualidade, rigor e inovação, o seu trabalho na persecução da missão da CERCI Braga! 

A concretização do acordo de cooperação para o Centro de Atividades Ocupacionais de Navarra, permitiu cimentar esta 

resposta social e pensar de forma concreta nas necessidades que se nos colocam fase à missão definida pela cooperativa.  

Foram dados passos a pensar no futuro e procurou-se o equilibrar a cooperativa do ponto de vista financeiro, dada a 

fragilidade a que esteve exposta nos últimos anos. Consideramos que embora com os constrangimentos naturais da área 

em que intervimos, o objectivo foi cumprido! 

A todos os membros dos Órgãos Sociais que terminaram o seu mandato, os colaboradores, voluntários, famílias, clientes, 

parceiros, fornecedores, amigos que contribuíram para que nos possamos orgulhar do percurso da cooperativa percorrido 

até aqui, o nosso muito Obrigado! 

O Conselho de Administração 



 

 
4 

II. A NOSSA COOPERATIVA [QUEM SOMOS E ONDE ESTAMOS!] 

Em 2018, formalizamos a resposta Centro de Atividades Ocupacionais com a celebração do acordo de cooperação com a 

Segurança Social, permitindo-nos concluir o quadro de recursos humanos e clientes e preparar os passos seguintes. 

Porque a nossa cooperativa está a crescer e as mudanças vão chegando a uma velocidade que nem sempre são fáceis de 

acompanhar, damos a conhecer/relembramos o nosso quadro de colaboradores (2018), que incluem, muitas organizações 

da comunidade e particulares, que em regime de prestação de serviços ou voluntariado são também parte desta equipa, 

que todos os dias procura dar corpo à missão da cooperativa:  

 

 

   

 

 

 

 

Contribuir para a congregação e articulação de esforços no sentido de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência 
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Auxiliares de Atividades Ocupacionais
•Manuela Cunha e Francisco Talaia

Monitor
•Rui Brites

Terapeuta Ocupacional
•Rita Campos

Fisioterapeuta
•Joel Machado

Técnica Serviço Social
•Cristiana Martins

Diretora Técnica/ Psicóloga
•Tânia Crista

Diretora Geral
•Vera Vaz
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Auxiliar Serviços Gerais
•Maria dos Anjos Ferreira

Motorista
•Marco Sousa

Administrativa
•Daniela Cunha

Professora Expressão Dramática
•Carla Cunha

Professora Dança

• Ana Caridade

Terapeuta da fala
•Anabela Gonçalves

Professores Desporto Adaptado (Escalada; Karaté; Patinagem)

•Fiipe Costa; Carlos Simões; Marta  ......
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III. AÇÕES E ATIVIDADES DE 2018 

De acordo com o proposto em Plano de Atividades 2018, aprovado em Assembleia Geral de 20 de Dezembro de 2017, as 

acções previstas foram delineadas tendo em consideração as opções estratégicas da cooperativa, que se centravam em 4 

eixos: sustentabilidade, qualidade, desenvolvimento e inovação e comunicação e imagem. Estes eixos compreendiam 

domínios com vista à concretização de atividades específicas que implicaram a mobilização e interação de diferentes 

recursos da organização e da comunidade. 

 

 

Sustentabilidade da Ação
1.

• 1.1. Prestação da resposta social: Centro de Atividades Ocupacionais

• Objetivo: [ Dinamizar a resposta social CAO tendo por base a celebração do acordo de cooperação e todos procedimentos inerentes]

• 1.2. Mecenato social

• Objetivo [Construir e/ou consolidar parcerias de mecenato projetadas a médio e longo prazo]
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1.1. Prestação da resposta social: Centro de Atividades Ocupacionais 

A celebração do acordo de cooperação com a Segurança Social, permitiu a estabilização da estrutura do Centro de 

Atividades ocupacionais, quer ao nível dos recursos humanos/ grupo de clientes, quer a nível financeiro, permitindo 

reequilibrar financeiramente a ação da cooperativa. Com a entrada de novos clientes e conforme planeado, houve a 

necessidade de adequação do quadro de recursos humanos. Assim em Dezembro o quadro de pessoal era:1 diretor geral; 

1 Diretora Técnica 50%, 1 administrativa, 1 psicóloga a 50%, 1 fisioterapeuta, 1 Terapeuta Ocupacional, 1 monitor, 2 

auxiliar de actividades ocupacionais, 1 motorista e 1 auxiliar serviços gerais, para 28 clientes. Fazem também parte da 

equipa técnicos prestadores de serviços ou a titulo voluntário mas com carácter regular (ex: expressão musical, dramática 

corporal, terapia da fala, escalada, patinagem, Karaté, andebol). 

 
Com o aumento do quadro de recursos humanos e de clientes, houve uma reorganização da dinamiza das actividades 

regulares, permitindo trabalhar com pequenos grupos e respondendo às necessidades específicas individuais. Durante o 

ano foram introduzidas novas actividades regulares como andebol e massagens terapeuticas. A par das atividades 

regulares desenvolveram-se projectos de média/longa duração, focados nas actividades desportivas e culturais.  

No âmbito das actividades promovidas pela ANDDI participamos também nas provas de Atletismo, no 10º Meeting Cidade 

Fafe – Prova de atletismo e outras modalidades na CERCIFAF com a participação do grupo 
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A questão da autorrepresentação dos nossos clientes tem sido um dos focos de intervenção, tendo sido criado 

formalmente um grupo e estabelecido um horário semanal para se trabalhar a capacitação destes (Cidadania Activa; 

Participação na comunidade; Tomada de decisão). A sua integração na PNAR, Plataforma Nacional de 

Autorrepresentantes, têm este grupo participado em várias iniciativas a nível nacional. 

- Participação nas assembleias autorrepresentantes em Águeda e no Pombal com 4 clientes em cada iniciativa.  

- Criação de iniciativas de angariação de fundos,  

- Consciencialização dos direitos e deveres das pessoas com deficiência;  

- Formação na zona norte, realizada em Braga. Participam 4 dos nossos clientes e 15 das outras instituições. 

 

1.2. Mecenato social 

No âmbito do mecenato social, a cooperativa desenvolveu as campanhas previstas e estabeleceu novas parcerias, no 

entanto o facto de a Campanha do Pirilampo Mágico de 2018, ter sido uma campanha atípica, contrariou as nossas 

expectativas na angariação de fundos. A alteração dos materiais do próprio Pirilampo fez com que os prazos de entrega 

não fossem cumpridos, o que levou as escolas não recebessem os materiais em maio e fosse criada uma segunda fase em 

outubro, traduzindo-se num número de vendas substancialmente mais baixo, e menor impacto social, associado à 

“estranheza” ao novo Pirilampo. Dados os constrangimentos, foi possível a devolução na totalidade dos pirilampos não 

vendidos e 10% dos outros materiais o que permitiu minorar o impacto negativo, não se traduzindo em passivo. Assim, 
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apesar de tudo, foi possivel dinamizar a campanha nos 6 concelhos, Braga, Vila Verde, Amares, Terras de Bouro, Ponte da 

Barca e Arcos de Valdevez, tendo-se dividindo nas seguintes iniciativas:  

a) Concurso “O Nosso Pirilampo” - atividade de sensibilização direcionada para as escolas, onde participaram 7 escolas, 

e onde contactos com a colaboração do Bublle Soccer na atribuição do prémio 

b) Caminhada mágica- contou com a participação de cerca de 1400 inscritos e mais de 2000 participantes 

c) Bancas em espaços públicos e comerciais. 

d) Vendas através de escolas e empresas  

A Campanha traduziu-se na venda de: 12.593 pirilampos, 2250 pins; 450 canecas; 102 chávenas; 135 livros e 450 sacos, 
gerando uma receita de 16.255€.  
 
O projeto Senhora do Leite têm demonstrado uma evolução muito positiva e de grande notoriedade na cidade, sendo uma 

aposta para projectos futuros. Em 2018, dois dos pontos de venda encerraram, tendo-se iniciado a procura de outros 

locais com interesse e potencial direccionados para o turismo como o Museu da Sé de Braga, Universidade do Minho ou 

hotéis. Durante o mês de Dezembro colocaram-se à venda Senhoras do leite, no Braga Parque, com a colaboração da 

autora da peça, Vivian Cabral. No total de 2018 realizaram-se 195 vendas. Com a finalidade de promover mais a Senhora 

Leite oferecemos à Rádio Comercial ao senhor Presidente da República, por ocasião de visitas feitas à nossa cidade e 

participamos no Portugal Economia Social, em Lisboa, convite da Câmara Municipal de Braga 

 

Foi também divulgada a campanha de consignação do IRS e atribuída a verba referente ao ano de 2017 (6.239€ IRS+IVA). 



 

 
11 

 
Realizou-se pela terceira vez a Estafeta da Amizade, proporcionada pelas câmaras municipais de Braga e Guimarães e que 

beneficiou as CERCI´s destas cidades numa perspectiva de trabalho de intercooperação e com um resultado monetário no 

valor de 1.408€. 

 

A Aldeia de Jesus é um evento de Natal realizado em Santa Lucrécia/Navarra onde fomos convidados a participar com os 

nossos produtos. O valor total das vendas dos produtos foi de 246€ 

 

Estivemos presentes no evento Braga Economia Social Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Braga com o intuito 

de promoverem os produtos ou artigos das instituições locais. A iniciativa foi lançada no âmbito do 1º Fórum Social da 

cidade. Nesta iniciativa houve a possibilidade de participarmos de uma outra atividade, mais concretamente, o Desfile 

NEED for fashion onde vários jovens tiverem oportunidade de participarem. Para participarem desta iniciativa os jovens 

tiveram vários ensaios na instituição. 

 

O funcionamento da cooperativa contou ainda com o apoio financeiro da Junta de Freguesia de Maximinos, com um apoio 

pontual para a colónia de férias da Junta de Freguesia de S. Lázaro e com o apoio da manutenção dos jardins da Junta de 

Santa Lucécia / Navarra. 
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A empresa Primavera contactou-nos em Dezembro para fazerem um donativo no valor de 500€. Este donativo foi feito por 

intermédio da YET que é uma empresa do grupo Primavera. 

 

Várias empresas/entidades e particulares contribuíram para o funcionamento das atividades da CERCI Braga, quer seja 

através da doação monetária (McDonald's), como dos seus serviços, dos seus produtos (Dulcesol) ou da disponibilização 

dos seus recursos, a quem o Conselho de Administração quer expressar o seu agradecimento. 

 

No que diz respeito aos cooperadores, no ano 2018 foram admitidos 3 cooperadores, pediram demissão 2, sendo o 

número total de cooperadores a 31 de Dezembro de 2018 de 132, sendo que apenas 67 tinham a sua situação 

regularizada. 
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2.1. Domínio da Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 

No decorrer do ano de 2018 deu-se início à implantação do sistema de gestão da qualidade SGQ, contratando serviços a 

uma entidade externa, no entanto, devido a todos os constrangimentos por falta da entidade prestadora dos serviços 

levaram a que não se conclui-se o processo a implementação do sistema de gestão da qualidade. 

 

Qualidade da Ação2.

• 2.1. Domínio da Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

• Objetivo [Implementar, monitorizar e avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)]

• 2.2. Domínio dos Recursos Humanos e Físicos 

• Objetivo [Aumentar a competência dos recursos humanos (RH) e promover a adequação dos recursos físicos (RF) e equipamentos, 

ajustando-os à multiplicidade de serviços a implementar]

• 2.3. Domínio da Disseminação de informação e boas práticas 

• Objetivo [Identificar e Disseminar Boas Práticas e promover reflexões de grupo em matérias prioritárias]
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2.2. Domínio dos Recursos Humanos e Físicos 

Procurando a capacitação dos dirigentes e técnicos, foram organizadas visitas de benchmarking a diferentes cooperativas 

de forma a conhecermos os seus serviços e modelos de funcionamento, nomeadamente: APACI, CERCIGUI, CERCIMA. 

 

Participamos ainda no Encontro Nacional de Dirigentes e colaboradores da FENACERCI em Amarante. 

 

Foi facultada aos vários recursos humanos, dirigentes e voluntários a participação em diferentes ações de formações 

específicas das suas áreas profissionais, assim como a participação em diversos colóquios/seminários com objectivo de 

melhor a qualidade na acção. 

 

Durante o mês de Dezembro realizou-se um jantar de Natal com colaboradores, voluntários e orgãos Sociais. 

 

2.3. Domínio da Disseminação de informação e boas práticas 

Com o objetivo de potenciar o conhecimento e esclarecimento das diversas problemáticas associadas às pessoas com 

deficiência e as suas famílias, a nossa cooperativa recebeu diversos técnicos e desenvolveu acções de formação para de 4 

grupos de professores e profissionais Turcos, no âmbito do programa Erasmus, em parceria com a BragaMob. 
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Ainda com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar para a inclusão das pessoas com deficiência, no âmbito da 

campanha Pirilampo Mágico foi proposto o concurso “o Nosso Pirilampo”, que contou com a participação de 7 escolas, 

tendo os pirilampos construídos sido alvo de exposição na Caminha Mágica e sujeitos a votação no facebook, para 

obtenção de um prémio que consistiu numa actividade Bubble football de interação com os clientes da CERCI  

 

Procurando integrar-se e distinguir-se na comunidade, como um agente de mobilização de sinergias locais, dinamizou e 

colaborou em diversas iniciativas ao longo do ano. 
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3.1. Domínio da Atividade de Projeto 

Institucionalmente a cooperativa fez-se representar em diversas reuniões e grupos de trabalho da Fenacerci, assim como 

participou nas reuniões de Conselho Local de Ação Social (CLAS) e nas demais iniciativas organizadas pela CMB e outras 

entidades parceiras. 

 

Com o objectivo de promover actividades e respostas inovadoras desenvolveram-se com o INR- Instituto Nacional para a 

Reabilitação, alguns projectos inovadores.  

Inovação e Desenvolvimento da Ação
3.

• 3.1. Domínio da Atividade de Projeto

• Objetivo [Desenvolver atividades de projeto com vista à criação de respostas inovadoras que fomentem e promovam os objetivos a que a

cooperativa se propõe]

• 3.2. Domínio das Parcerias 

• Objetivo[Estabelecer parcerias de inovação com parceiros estratégicos]
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1- Escalada para todos- Prova escalada adaptada e aulas na APACI; ADOC; APCB; AIA- Comparticipado em 3.491,75€ 

2- Dancin – permitiu a participação no festival NOCNOC, apresentação no congresso nacional de Psicólogos; ida a 

Viseu, parceria com dançando com a diferença; apresentação em Dezembro no auditório Bonfim; documentário; 

apresentação na semana da Inclusão na Biblioteca Craveiro da Silva. Comparticipado em 5.190,43€ 

3-Sorrir em Férias - colónia no Algarve também com os apoios da Bragamob e Junta freguesia de. S lazaro. 

Comparticipado em 6.095,07€ 

 

3.2. Domínio das Parcerias 

O apoio às atividades contou ainda com a presença de vários voluntários (regulares e recebidos através de programas 

europeus de mobilidade), com a integração de um estágio curricular de psicologia da UM e de uma do curso técnico de 

organização de eventos. Acolhemos ainda estágios de enfermagem e medicina de curta duração (UM). Recebemos 

também estágios da Erasmus, a Noelia e Lukas Dietrich. 

 

A Parceria com a Nutremia - Clinica de Nutrição permitiu realizar um workshop sobre alimentação saudável; Integração de 

uma estagiária de nutrição com acompanhamento às famílias e a um grupo de 6 clientes. Realizou-se uma caminhada para 

potenciar o exercício físico e atividades de relaxamento nas famílias. 

 

Parceria desenvolvida com a Esprominho em que os clientes usufruem todas as semanas de massagens terapêuticas 
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Parceria com a Central óptica – Vouchers oferecidos às famílias e colaboradores com descontos na aquisição de artigos;  

 

Parceria criada com o ABC no sentido de promover o andebol adaptado através de acompanhamento especializado da 

treinadora de andebol,, bem como a participação nos torneios organizados pela ANDDI. Para esta parceria contamos com 

o donativo da empresa Webhelp, no valor de 500€, de forma a ajudar a promover a modalidade. 

O ABC ofereceu uma camisola oficial da equipa Sénior autografada por todos os jogadores, sendo levada a Leilão na 

Esolidar. 

 

A empresa Chick piu associou-se à Cerci Braga criando uma Tshirt em que 50% dos lucros revertem a favor da Cerci. A 

apresentação decorreu no Café Vianna com colaboração do jogador SCBraga, Paulinho. 
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4.1.Domínio da Identidade Organizacional, Comunicação e Marketing Social 

Com a perspectiva de dinamizar um interface de comunicação com a comunidade apostou-se na reformulação do site, 

melhorando a imagem e facilitando a consulta de conteúdos. Verificou-se um aumento de seguidores nas redes sociais, 

traduzido pelas inúmeras iniciativas voltadas para a comunidade, que a cooperativa desenvolveu no ano de 2018. 

 

As iniciativas da cooperativa foram ainda alvo de referência na imprensa escrita, Correio do Minho, Diário do Minho e 

Revista Fenacerci, assim como em rádios locais Antena Minho (desporto adaptado). 

Estivemos ainda presentes nas televisões do Porto Canal com o projecto Escalada e Paddle, da SIC com a Senhora do Leite -

Braga Economia Social e na RTP com o vídeo de 30 anos do Pirilampo. 

Identidade e Comunicação da Ação
4.

• 4.1.Domínio da Identidade Organizacional, Comunicação e Marketing Social 

• Objetivo [Promover o reforço da imagem e modelos de comunicação organizacional]
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A Dança Inclusiva em parceria com Mosaico - Plataforma de projectos inclusivos e artísticos permitiu elaborar o video 

Dança “My hands…My heart”; e levando a participar no Braga International Video Dance Festival e onde vencemos o 

Prémio do público.  

Numa iniciativa da CERCI Portas Abertas recebemos as visitas do Jardim de infância de Sta. Lucrécia e CSP Adaúfe. A visita 

do escritor Pedro Seromenho e do Correio do Minho – O escritor ofereceu à instituição vários livros seus, foi também um 

momento em que o Correio do Minho o acompanhou e criou–se a oportunidade para que conhecessem a instituição e 

fizessem um pequeno artigo a promover a apresentação do projeto DANCIN. 
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No decorrer de 2018 foram implementadas várias actividades, umas pensadas e elaboradas por forma a suprir 

necessidades identificadas, outras organizadas e propostas pela comunidade, cumprindo o objetivo primeiro, a inclusão 

social.  

 

De salientar o estabelecimento de um protocolo com a organização Mundo a Sorrir, que presta apoio no ambiente da 

saúde oral a vários clientes de forma gratuita. 

 

  

Outras 
iniciativas/atividades
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IV.  RESUMO DO RELATÓRIO FINANCEIRO 

A execução financeira do ano de 2018, foi alvo de ajustes de acordo com a evolução da atividade normal dos projetos 

desenvolvidos. 

Relativamente à exploração: 

- os rendimentos e ganhos atingiram o montante de 347.082,46€ (Vendas de Senhora do Leite e Pirilampos 32.427,86€, 

Mensalidades e quotas 52.503,66€, Subsídios à exploração 165.744,40€, donativos e campanhas 65.956,35€ e outros 

30.414,57€). 

- os gastos e perdas somaram 328.004,76€ (Custos das mercadorias vendidas 15.794,05€, fornecimentos e serviços 

externos 115.708,25€, pessoal 153.313,73€, outros gastos 6.290,21€, amortizações 26.597,72€ e juros de empréstimos 

10.300,80€). 

Quanto a projetos, a demonstração de resultados apresenta um valor total de 14.727,75€ relativo ao programa de 

financiamento de projetos 2018 do Instituto Nacional para a Reabilitação, do Sorrir em Férias, Escalada para Todos e 

DancIn. 

Relativamente ao IEFP, a demonstração de resultados, na rubrica Subsídios à Exploração, apresenta um valor de 2.766,85€. 

No que respeita a acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social, estão relevados na demonstração de 

resultados 161,977,55€. 

A demonstração de resultados do ano de 2018, apresenta assim um saldo positivo de 19.077,70€.  




