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A HISTÓRIA DO CEP ARCIL

CONSIGNAÇÃO
IRS

COMO E QUANDO CONSIGNAR O IRS?
Todos os anos temos a possibilidade de doar 0,5% do nosso IRS a uma Instituição, sem qualquer
custo. A Consignação do seu IRS pode ser feita até 30 de junho.

A CONSIGNAÇÃO TEM ALGUM CUSTO?
Não. A consignação dos 0,5% do seu IRS não tem qualquer custo ou perda de benefício fiscal.
Caso escolha não consignar os 0,5%, é o Estado que decide por si onde vai aplicar esta
percentagem.
Ao consignar o seu IRS, parte do imposto que iria para o estado será encaminhado à ARCIL.
Esta é uma alternativa aos donativos e uma forma de ajudar, sem qualquer custo para si.

NÃO SABE COMO O FAZER? NÓS EXPLICAMOS!
Assinale X no Quadro 11, Modelo 3 da sua declaração,
e coloque o número de contribuinte da ARCIL - 501 227 083

PORQUE DEVO DOAR O MEU IRS À ARCIL?
Ao consignar 0,5% do seu IRS,
está a contribuir para a
melhoria da qualidade de vida
e fará uma enorme diferença
para os/as utentes da ARCIL.

Contamos com o
Seu Apoio!

Pequenos gestos.
Grandes ajudas.
Consigne 0,5% do seu IRS à ARCIL!

obrigado!

501 227 083
Ajude-nos
a prosseguir com
a nossa missão!
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UTENTES ASSISTEM A JOGO DE
FUTSAL DA SELEÇÃO NACIONAL
SUB’19

Lar Residencial

No passado dia 15/02, os utentes do Lar Residencial, assistiram ao jogo
de preparação da Seleção Nacional Sub'19 com a Rússia, no Pavilhão
Municipal da Lousã.
Para além da emoção do jogo, os nossos residentes receberam um
presente muito especial: uma camisola autografada pelos jogadores e
pelo Selecionador Nacional Jorge Braz. Esta, foi uma prenda da
Federação Portuguesa de Futebol em conjunto com a Câmara Municipal
da Lousã.
Uma tarde diferente e com muita emoção à mistura!

Exposição - Planeta 21
Entre os dias 23/02 e 25/02, esteve em
exibição no átrio da Sede da ARCIL, a
exposição Planeta 21, elaborada pelo curso
de AFAC da Formação Profissional. Esta
contou com a apresentação de um vídeo e
cartazes de sensibilização, para as questões
ambientais,
nomeadamente:
alterações
climáticas, desperdício alimentar, consumo
de plástico e água, bem como a pegada
ecológica.
Os
formandos
dos
diferentes
cursos
assistiram às sessões de esclarecimento,
levadas a cabo pelas formandas.
Clique na imagem para assistir ao vídeo, e
veja AQUI, os cartazes elaborados.

Receitas da Nossa Terra
Já os formandos do Curso Cozinheiro/a nº3
da Formação Profissional, elaboraram um

Uma visita especial à Casa do Pátio
O Lar Residencial Casa do Pátio
recebeu uma visita muito especial!
O nosso colaborador Sérgio Brandani,
adotou a Bria, uma cadelinha acolhida
pela Louzanimales (Associação pelos
Animais da Lousã), e levou o novo
membro da família a conhecer a Casa
do Pátio. A visita foi um sucesso e os
nossos residentes adoraram!

Geralmente, o contacto com os animais, é
visto como um momento lúdico e de
brincadeira. Contudo, o seu papel tem um
impacto bem mais profundo do que
imaginamos, seja na saúde, no bem-estar e
até na inclusão social dos nossos
residentes. A Bria, sem saber, tornou-se
num agente promotor de bem-estar, e os
nossos residentes mal podem esperar pela
próxima visita!

livro de receitas - "Receitas da Nossa Terra"
-, sob a orientação do Formador Marco
Aleixo, e com a colaboração da Formadora
Salomé Rodrigues. Clique AQUI e veja o
resultado final!

Magazine nós
Já está disponível a 4ª edição da magazine
Nós!
De
periodicidade
trimestral,
a
magazine Nós foi desenvolvida com o
objetivo de dar a conhecer as atividades
dinamizadas pelos formandos do programa
da Formação Profissional da ARCIL,
contando com a participação de todos os
grupos, em colaboração com os formadores
de base e de tecnológica.
Clique AQUI e veja a nova edição!
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CARNAVAL
NA ARCIL
Foi tempo de folia,
alegria e animação!
Entre máscaras e
disfarces, colaboradores
e utentes mostraram que
animação, é coisa que
nunca falta!

CRI celebrou o
Dia Internacional
da Felicidade
Atualmente
vivem-se
tempos
conturbados,
caracterizados
por
realidades difíceis e que nada têm de
felizes (pandemia covid-19, guerra na
Ucrânia e outras). Abre-se espaço ao
sofrimento e acolhe-se a infelicidade.
Estudos revelam, inclusive, que Portugal
é um dos países mais infelizes da
Europa e um dos que mais uso faz de
antidepressivos e ansiolíticos.
No entanto, todos nós, cada um de nós,
como indivíduo e sociedade buscamos a
felicidade: hoje e sempre. Procuramos
esse momento durável de satisfação,
onde o sofrimento perde qualquer força
e dá lugar a diversas emoções e
sentimentos de plenitude e realização.

No dia 20 de março assinalou-se o Dia
Internacional da Felicidade e o Centro de
Recursos para a Inclusão da ARCIL não
quis deixar de procurar e celebrar as
(muitas) felicidades dos alunos que
acompanha! Durante 4 dias e em
algumas escolas dos agrupamentos
parceiros,
com
a
colaboração
de
docentes,
promoveu
e
desenvolveu
diversas atividades que estimularam a
reflexão sobre emoções e vivências
positivas. Explorou-se a felicidade como
expressão artística (pela realização de
desenhos,
pinturas,
“estendal
da
felicidade”), expressão corporal (desenho
com o corpo da palavra Felicidade, dança
de músicas que celebram a felicidade),
expressão escrita (encontrando palavras
que expressam a felicidade de cada um),
experiência de meditação (“Meditação da
Felicidade”).
Acreditamos que com estas atividades
os nossos alunos, cada um à sua maneira,
e todos juntos, experimentaram a escola
como um lugar de se Ser Feliz. Sempre
que há inclusão, a felicidade também
acontece!
por Vera Nunes | Psicóloga | CRI

A HISTÓRIA DO
LÁPIS ROXO
Centro de Atividades
de Tempos Livres

No âmbito das atividades sobre Inclusão, desenvolvidas nos nossos
Centro de Atividades de Tempos Livres, reproduzimos a "História do
Lápis Roxo", uma adaptação da história original Red: A Crayon's
Story, de Michael Hall.
Uma história que nos fala sobre sermos nós próprios, encontrarmos
a nossa identidade, mesmo que todos nos vejam como “diferentes”.
Uma excelente história para assistir com os mais pequenos.
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A EVOLUÇÃO DO CENTRO DE RECURSOS, NOS
ÚLTIMOS CINCO ANOS
POR EQUIPA CENTRO DE RECURSOS

CURIOSIDADES

Os Centros de Recursos funcionam como estruturas de apoio
aos Centros de Emprego, sempre que é necessária a
intervenção especializada na área da Reabilitação Profissional.
Nesse sentido, foram criadas medidas especificas destinadas
ao incremento da empregabilidade das pessoas com
deficiência e incapacidade, passando o CR da A.R.C.I.L. a
assumir a moldura e dinâmica atual, com as respetivas
alterações e ajustamentos nos procedimentos realizados ao
longo dos últimos anos.
Presentemente, o Centro de Recursos da ARCIL desenvolve as
seguintes modalidades de apoio: Informação, Avaliação e
Orientação para a Qualificação e o Emprego; Apoio à
Colocação; Acompanhamento Pós-Colocação.

3192 Clientes abrangidos pelo CR nos últimos 5 anos
113 Candidaturas de emprego submetidas
1614 KM percorridos/mês
4218 clientes envolvidos em a tividades desenvolvidas em

Os apoios desenvolvidos são individualizados, ajustados às necessidades e
particularidades de cada cliente e têm como objetivos potenciar o
autoconhecimento, apoiar na escolha informada de um percurso, apoiar na
tomada de decisão com base em características, expectativas, necessidades e
respetivas motivações pessoais.

contexto de trabalho (2016/2020)

CONHEÇA A EVOLUÇÃO DO
NOSSO CENTRO DE RECURSOS,
NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.
LEIA, AQUI, O ARTIGO NA
ÍNTEGRA.

MEET-UP
PROFISSIONAIS PELA INCLUSÃO SOCIO LABORAL
CENTRO DE RECURSOS & FORMAÇÃO PROFISSIONAL

No passado dia 10 de março, a ARCIL representada pelos colegas Maria
Antónia Dias (Formação Profissional),
Mário Matos e Telma Antunes (Centro
de Recursos) - participou no Meet-Up
do Grupo de Trabalho de Profissionais
pela Inclusão Socio Laboral.
Foi um dia repleto de partilhas, de
criação e reforço dos laços e do
trabalho em rede em prol de uma
sociedade mais inclusiva!

O Meet-up contou com momentos de
networking com o Welcome coffee e o
almoço-convívio à responsabilidade da
Cooperativa de Apoio à Integração do
Deficiente (CAID), bem como com o
speed networking. Contou também com
apresentações de diferentes modelos de
negócios sociais dedicados à inserção
socio laboral de pessoas afastadas do
mercado de trabalho.

"Foi muito enriquecedor. Para além da
partilha das várias entidades sobre projetos
baseados na economia e inovação social, foi
possível alargar e estabelecer novos
contactos com diversas entidades", refere
Maria Antónia Dias. Este encontro mostrou
que a ARCIL tem vários projetos idênticos aos
apresentados.
Um resultado muito positivo, que originou
uma boa rede de contactos para futuro
benchmarking.

FOI MUITO ENRIQUECEDOR. PARA ALÉM DA
PARTILHA DAS VÁRIAS ENTIDADES SOBRE
PROJETOS BASEADOS NA ECONOMIA E
INOVAÇÃO SOCIAL, FOI POSSÍVEL ALARGAR
E ESTABELECER NOVOS CONTACTOS COM
DIVERSAS ENTIDADES.
Maria

Antónia

Dias

P A G

0 5

|

D I V E R S I D A D E S

UNIDADES, PROGRAMAS &
SERVIÇOS

ARCIL
PARTICIPA NA FEIRA DE EMPREGABILIDADE
DE CONDEIXA
CENTRO DE RECURSOS & FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A convite do CLDS de Condeixa, no

O evento permitiu ao Programa de Formação

Foi também mais uma oportunidade para

passado dia 5 de abril, o Centro de

Profissional divulgar a oferta formativa

o reforço da visibilidade da ARCIL e do

Recursos e o Programa de

prevista para o próximo quadriénio. Quanto

trabalho desenvolvido, na promoção da

Formação Profissional participaram

ao Centro de Recursos, foi possível apresentar

qualificação e da integração laboral das

na Feira de Empregabilidade

os serviços prestados e as atividades

pessoas com deficiência e incapacidade.

organizada pelo CLDS (Contrato

desenvolvidas. As respetivas equipas

Local de Desenvolvimento Social) 3ª

consideram que a iniciativa foi importante,

Geração de Condeixa - projeto

permitindo a partilha de informação e de

Condeixa+ Cidadania, em parceria

modelos de intervenção, contacto com

com a Câmara Municipal de

diferentes entidades e identificação de

Condeixa.

eventuais parcerias para projetos futuros.

ENCONTRO CO-LIVING II

INCLUSÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE
CENTRO DE RECURSOS & CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO

No passado dia 8 de abril, as
equipas do Centro de Emprego
Protegido (CEP) e do Centro de
Recursos estiveram representadas
num workshop organizado pela
cooperativa Social Arnèra (Itália)
para conversar e partilhar a
experiência da ARCIL no âmbito da
inclusão através do emprego.

Num
evento
dirigido
a
profissionais da área social, João
Canossa Dias, Maria João Simões e
Mário Matos apresentaram a ARCIL
e as principais medidas de apoio
disponíveis para promover a
inclusão laboral de pessoas com
algum tipo de deficiência ou
incapacidade.

O contributo da ARCIL incluiu
ainda o testemunho de uma
colaboradora
do
CEP
que
testemunhou, na primeira pessoa,
a sua experiência de inclusão na
ARCIL e na Lousã.
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Atividades de sensibilização com base no livro
Foi

com

Rita

a

história

Matias

e

“Lucas

e

o

co-autoria

Autismo”,

de

João

da

autoria

Canossa

de

Dias

Com

recurso

a

estímulos

levaram

as

ARCIL)

outros meninos e meninas com autismo, apelando para a

Dia

celebrou

Mundial

da

durante

a

semana

Consciencialização

da

do

leitura,

Autismo,

o

na

escola E.B. 2 da Lousã, entre os dias 4 e 8 de abril.

a

Inclusão

ARCIL,

da

educação

º e 2º anos de
Centro Recursos para a

de

do

em

especial,

Agrupamento
história,

equipa

parceria

com

professora

Escolas

desenvolveram

da

atividades

docentes

bibliotecária

Lousã

e

de

a

importância

autora

sensibilização

narração
realizado

valores

aprendizagem

e

livre

puderem

de

e

pela

de

e

experienciar

uma

cantos

sensoriais

aumentada,

de

de

crianças

animado,

Portuguesa,

e

e

da

alinhar

Gestual

Todos”

Lucas

a sala do brincar, inspirada no livro e no Lucas, onde as

desenho

realidade

para

do

do

A história foi contada na biblioteca, através de um vídeo

Língua

mundo

Tendo como base teórica o “Book Based Play”, foi criada

escolar.

com

“Escola

o

de

construção,

em

uma

descobrir

terapeutas,

a igualdade de oportunidades.

atividades lúdicas promotoras de bem-estar no contexto

tradução

de

a

e

inclusivos como o respeito pela diferença, diversidade e

Tendo como destinatários as crianças do 1
escolaridade,

crianças

professoras

e

(Terapeuta da Fala e Diretor Técnico de Reabilitação da
se

história,

brinquedos

alusivos

que

à

multissensoriais,

objetos

com

forma
jogo

sensoriais,
escrita.

carros,

mais

o

e

vento,

desenhos

nefastos,

pela

simbólico,

motoras

Sentir

fazer

oportunidades

lúdica,

atividades

de

Lucas

surgiram

de

relaxamento,

fingir-se

do

de

exploração

e

de

de

mágico,

estímulos

espontaneamente

numa escola que se quer mais inclusiva.

STATUS – Escola Profissional da Lousã.

por Verónica Pedro | Terapeuta Ocupacional | CRI

ARCIL PARTICIPA EM AULA DO CURSO
DE MESTRADO EM GESTÃO E REGIME
JURÍDICO-EMPRESARIAL DA ECONOMIA SOCIAL

O RESTAURANTE PEDAGÓGICO
ESTÁ DE VOLTA!
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

"AS PRÁTICAS DE GDRH DA ARCIL"
No

dia

passado

Reabilitação
pelo

ISCAP

-

Administração
curso

de

dia

da

12

ARCIL

de
–

Instituto
do

Porto,

Mestrado

abril,

a

Cristina

Diretora
Silva

Superior
a

em

de

ministrar
Gestão

–,

aula

Regime

de

convidada

Contabilidade

uma
e

Executiva
foi

aberta

e
do

Jurídico-

Empresarial da Economia Social.
Nesta

aula

Recursos

da

cadeira

Humanos

de

Gestão

(GDRH),

Cristina

e

Desenvolvimento

Silva

partilhou

com

de
os

estudantes do Mestrado, as práticas de GDRH da ARCIL.
O

feedback

foi

bastante

uma visita presencial!

positivo,

ficando

a

promessa

Após

de

uma

longa

exclusivo

para

Restaurante
Formação
portas

à

temporada

Pedagógico

Profissional,

e

do

abriu

comunidade.

confecionados

a

funcionar

colaboradores

o

programa

novamente

Deliciosos

servidos,

em

ARCIL,

de

as

suas

pratos,

são

pelos

nossos

talentosos formandos, dos cursos de Ajudante de
Cozinha e Empregado/a de Mesa.

Gostaria de almoçar connosco?
Envie email para restaurante.pedagogico@arcil.org!
Peça a ementa semanal e faça a sua reserva! Esperamos
por si, no Restaurante d’

O Parque !
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NOVIDADES NA QUINTA!

PROJETO RURALL
UMA QUINTA PARA TODOS!

QUINTA PEDAGÓGICA
Programa de Atividades Pedagógicas 2022

Na

Quinta

do

Atividades

Caimão,

que

desenvolvemos

integra

componentes

um

Programa

Conheça as nossas atividades!

de

pedagógicas

e

lúdico-recreativas, sendo possível proporcionar a crianças

E

que

tipo

de

atividades

começamos sempre por uma

e jovens, a vivência de momentos únicos.

podem

ser

realizadas?

visita guiada

Muitas,

mas

à nossa magnifica Quinta

do Caimão!

Este

programa

Quinta

para

sensibilização
ambiente,

enquadra-se

todos!,
e

no

no

valorização

oferecendo

aos

projeto
âmbito

da

RURALL - Uma

Durante esta visita, temos a oportunidade conhecer diversos espaços,

da

tais como: a

natureza

visitantes

uma

educação,
e

do

meio-

variedade

de

experiências ligadas ao meio rural.

A

participação

nas

atividades

diárias

e

próprias

de

uma

quinta – como a lavoura, hortas, tratamento e alimentação
dos
do

animais,
leque

oferecer!

de

confeção

de

experiências

bolos
que

e
a

bolinhos
nossa

–,

fazem

Quinta

tem

parte
para

Estufa de Germinação/Maternidade das Plantas,

onde

ficam a conhecer o espaço onde se executam as sementeiras, tendo a
de
observarem
as
plantas
a
germinar;
a
Horta
pedagógica, composta por canteiros circulares para plantas hortícolas
e circuito das galinhas, onde existe um balcão em que, no seu
oportunidade

interior, funciona a zona de refeição de galinhas da índia que, por sua
vez,

comunica

para

o

capoeiro

através

Passagem pelos campos de cultura,

duma

manga

de

rede;

onde se fará uma sensibilização

para a agricultura biológica e observação dos trabalhos no campo.
Durante

o

descobrir

percurso
e

e

conhecer

em

função

minúsculos

da

estação

seres

do

curiosos,

o

ano,

é

seu

possível

papel

na

natureza e a importância que têm para nós. Para finalizar a visita,
temos a

“Hora da Bucha” com os Animais,

onde é possível interagir

com os animais da Quinta (porcos, galinhas, pónei, cabras, gatos e
cães), e descobrir as suas preferências alimentares.

Percurso
pedestre pela barragem, para identificação de flora e fauna, realizar
atividades aquáticas na barragem (padel, canoagem, etc.), conhecer
Além desta completa visita guiada, também é possível fazer o

outros percursos exteriores em torno da Quinta, confecionar bolinhos e
ainda jogar alguns jogos ao ar livre!

Curioso/a?
Conheça

o

nosso

programa completo

e

respetivos

packs

atividades!
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LANÇA SERVIÇOS DE VENDA E
ALUGUER DE PRODUTOS DE
Os produtos de apoio, ajudas técnicas bem como outros
materiais, são uma grande ajuda para as pessoas com
dificuldades de mobilidade, que precisam de determinados
produtos de assistência e apoio, num período de reabilitação.
Na ARCIL Saúde podemos ajudar a melhorar a sua qualidade de
vida, possibilitando-lhe o acesso a uma diversidade de produtos
de apoio e outros artigos terapêuticos, para venda ou aluguer.
Aqui, irá encontrar o material que procura e que melhor se ajusta
à sua necessidade!
O nosso objetivo é responder de forma eficaz às diferentes
necessidades, ajudando na mobilidade e conforto, por forma a
promover a autonomia e reabilitação.

Medicina
Tradicional
Chinesa

APOIO, AJUDAS TÉCNICAS &
MATERIAIS DE FISIOTERAPIA

Cadeiras de Rodas, Camas Articuladas, Cadeiras de Banho
e Sanitárias c/ Rodas, Andarilhos Articulados, Canadianas,
Artigos
para
Exercício
terapêutico,
Artigos
de
Termoterapia / Crioterapia e Ligas Funcionais, são alguns
dos produtos que poderá encontrar na ARCIL Saúde!
Contacte-nos ou visite-nos, nas nossas instalações, e
deixe que os nossos profissionais o ajudem.
O aconselhamento de qualquer produto ou artigo, é feito
por profissionais de saúde especializados. Eles estão
atentos às necessidades dos nossos clientes!

arcilsaude@arcil.org

OS SEUS BENEFÍCIOS
NO TRATAMENTO DO
EXCESSO PONDERAL

POR TÂNIA CARVALHO
A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é utilizada como fonte
de promoção de saúde e bem-estar. Na MTC, o Ser Humano é
visto como um todo e, se algum desequilíbrio de ordem física
e/ou psicológica interferir com o Ser humano, estará propício
ao aparecimento de patologias.
Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, tem
demonstrado cada vez mais, a sua eficácia no Ocidente.
Utiliza métodos de prevenção, diagnóstico, prescrição de
tratamentos próprios, baseados nas teorias da Medicina
Tradicional, nomeadamente na estimulação dos pontos de
acupuntura e meridianos através de diferentes métodos
terapêuticos, na prescrição de fórmulas fitoterapêuticas,
aconselhamento alimentar e exercícios para promover e
recuperar a saúde, procurando melhorar e regular a função e
tratar desequilíbrios.
Na MTC, não existe um único tratamento para cada
problema. É realizado um diagnóstico diferencial, onde todos
os aspetos do Ser Humano são importantes. O mesmo
sintoma, em diferentes pacientes, poderá ter tratamentos
diferenciados, consoante a causa que leva ao aparecimento
do sintoma. Na MTC, a causa do sintoma é que define o
tratamento. Um bom diagnóstico é a base para um
tratamento de sucesso.
Este artigo visa apresentar a utilização das técnicas da
Medicina Tradicional Chinesa no tratamento do excesso
ponderal, atuando nos desequilíbrios existentes, evitando o
aparecimento de patologias, ou no caso de existência de
patologias, procurando a diminuição dos seus impactos,
melhorando a qualidade de vida e bem-estar dos pacientes.
O excesso ponderal, pode levar ao aparecimento de
patologias, de diversas ordens: patologias cardiovasculares,
respiratórias, hipertensão arterial, arteriosclerose, diabetes,
problemas articulares, entre outras.
Um tratamento de MTC para o excesso ponderal, integra
várias áreas de atuação, que podem compreender
acupuntura,
electroestimulação,
fitoterapia,
dietética,
ventosaterapia, entre outras.

239 990 309

Na MTC, o excesso ponderal poderá ter várias causas,
desde a emocional à fisiológica.
Numa primeira sessão, é realizado o diagnóstico do
paciente e são recomendadas 2 sessões/semana ou 1
sessão/semana, de acordo com o diagnóstico de cada
paciente. Em cada sessão são realizadas medições, para
que se possa comparar e perceber a evolução. Em
situações normais, é espectável que o paciente perca 1
Kg por semana, podendo, em alguns casos, perder mais.
Logo após a primeira sessão, irá perceber que perdeu
volume corporal, podendo em média atingir os 3/4cm
abdominais.
São tonificados ou dispersados pontos correspondentes
às causas do excesso de ponderal, ou seja, pontos
relacionados a ansiedade, stress, compulsão alimentar,
saciedade, fome, sede, funcionamento gastrointestinal,
equilíbrio hormonal, entre outros.
Os tratamentos contemplam o tratamento da gordura
generalizada e localizada, aumentar a força de vontade
para a concretização do objetivo, diminuir o apetite e
equilibrar a alimentação do paciente.
É muito importante a envolvência e comprometimento
do paciente, sem o seu compromisso é impossível
alcançar resultados e que os mesmos se mantenham ao
longo do tempo. O paciente é parte integrante do
tratamento, não pode apenas resignar-se à realização
das sessões de tratamento com o terapeuta. Este deve
cumprir com o restante processo do tratamento, pois só
desse modo irá alcançar resultados satisfatórios.

Faça já a sua marcação!
impactopositivo@arcil.org
963 250 188
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UNIDADES, PROGRAMAS &
SERVIÇOS

VOLUNTARIADO
INTERNO NO
RECINCLUSA!
No passado dia 09/04, colaboradores e
utentes juntaram-se numa ação de limpeza
no pavilhão do RECINCLUSA! Esta ação
decorreu com o objetivo de organizar o
espaço, por forma a potenciar um maior
aproveitamento do mesmo para o
desenvolvimento da atividade do projeto.

voluntariado@arcil.org
arcil.org.pt/cooperar/voluntariado

SABIA QUE
com o projeto 𝗥𝗘𝗖𝗜𝗡𝗖𝗟𝗨𝗦𝗔 - 𝗥𝗲𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗲𝗺 𝗽𝗲𝗹𝗮 𝗜𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗮̃𝗼, neste

SAIBA MAIS

ano de 2022, a ARCIL já evitou o abate de mais de 1000 Árvores?

otejorp etse erbos siam abiaS

Na ARCIL, o voluntariado é uma área a que
damos
cada
vez
mais
importância.
Acreditamos que o voluntariado pode,
definitivamente,
acrescentar
valor
ao
trabalho da nossa organização e permitir
uma ação mais eficaz, tendo em vista a
nossa Missão e Visão!

O Voluntariado é uma das
formas de cooperar com a
nossa Instituição, mas não é a
única!

TORNE-SE
ASSOCIADO
DA ARCIL

Qual a importância de ser associado da ARCIL?

Faça parte dos nossos
45 anos de história!
Ajude-nos a prosseguir com a
nossa missão!

Fazer parte de uma associação com 45 anos de história e que
contribui para a inclusão social e profissional de pessoas com
deficiência e incapacidade.
Participar numa sociedade mais igual e inclusiva, promovendo
uma mudança no olhar sobre a incapacidade e a diferença.
Participar na vida associativa da organização;
Usufruir de benefícios!

Torne-se Associado
Basta preencher a ficha de Inscrição e enviar-nos por email!
FICHA DE INSCRIÇÃO
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PROJETOS
ERASMUS+

Nos passados dias 4 e 5 de abril teve lugar a reunião inicial do projeto ERASMUS+

EASY
GARDENING

Easy Gardening.
Este é um projeto cofinanciado pela União Europeia na qual ARCIL é a organização
que representa Portugal.
Com parceiros da Croácia, Dinamarca, Espanha e Grécia, o projeto tem como
finalidade tornar a jardinagem numa atividade mais acessível e inclusiva.
Para isso, um guia em formato de Leitura Fácil
e um jogo sobre o tema serão elaborados pelos
parceiros e serão implementados cursos de
formação para profissionais e para pessoas
com dificuldades intelectuais.
A reunião decorreu em Santiago de
Compostela, onde a equipa da ARCIL teve
ainda a oportunidade de visitar uma
organização congénere para conhecer novas
práticas.

DIAS DA
INCLUSÃO
No âmbito do projeto ERASMUS+
SMILE, a equipa da ARCIL, em
parceria com o Agrupamento de
Escolas da Lousã, organizou um Dia
da Inclusão dedicado ao bem-estar
emocional em contexto escolar.
Tendo como convidados elementos
da equipa do projeto MindSerena,

Início dos
Cursos

No âmbito do projeto ERASMUS+
EQUALvet , clientes e colaboradores/as
do CACI, CEP e SAD encontram-se a
participar em cursos de formação
profissional nas áreas da culinária,
jardinagem e limpeza.
O projeto tem como objetivo criar e
avaliar programas formativos acessíveis,
procurando estabelecer a ligação entre
a teoria e a práticas nas três áreas
mencionadas.

o dia 8 de abril foi dedicado a
atividades de mindfulness para
alunos/as, docentes, não docentes e
encarregados/as de educação da
Escola Básica de Santa Rita. Uma
atividade que orientou os/as
participantes para orientar a sua
atenção plenamente para o momento
presente, como forma de viver de
forma mais tranquila, grata e curiosa a
experiência diária na escola! Uma
experiência a repetir!
Também no âmbito do projeto
ERASMUS+ SMILE, a equipa da ARCIL
e do Agrupamento de Escolas da
Lousã organizou um evento
formativo no passado mês.
Com o título “Quando NÃO esperar!?
Conceitos, práticas e instrumentos
para o rastreio e intervenção nas
dificuldades de leitura e escrita no
1ºCEB”, a iniciativa serviu para refletir
sobre a identificação precoce de
dificuldades na aprendizagem da
leitura e da escrita, tendo como base
conhecimento teórico atualizado e a
apresentação dos resultados do
rastreio realizado no ano letivo
2021/2022.
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A HISTÓRIA
DO CEP ARCIL

A filosofia da ARCIL, desde muito cedo, defendeu a
importância do exercício de atividades profissionais na
valorização das pessoas com deficiência, contribuindo
para a sua autoestima e facilitando a sua integração

É o meu trabalho, garante a minha
independência económica e permiteme viver em sociedade…
por João Pedro Correia Graça
A ARCIL foi constituída no dia 25 de Junho de 1976. Juridicamente
foi criada como Associação Particular de Solidariedade Social de
Reabilitação de Pessoas com deficiência mental e outras
incapacidades. Abriu as suas portas em 07 de Fevereiro de 1977. A
“nossa CASA” de Cabo do Soito afirmava assim a sua existência e
principalmente assumia a sua Missão de luta pelos interesses
pessoais e familiares dos nossos “Alunos/Utentes” e respeito pelo
direito à diferença.
Foram tempos muito difíceis, principalmente nas décadas de
setenta e oitenta. Faltava quase tudo, desde os apoios financeiros
e materiais, passando pela indiferença e resistência social à
inclusão da pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência e
famílias deixaram de estar em casa sozinhas dentro das suas
condicionantes pessoais e passaram a responder “presente”,
perante a comunidade.
Face aos enormes desafios na afirmação dos valores da inclusão
das pessoas com deficiência, a ARCIL, tornou-se, desde o início do
seu percurso, uma entidade inconformada, “irrequieta” e,
essencialmente, protagonista de uma enorme inquietude perante
a sociedade e os poderes políticos decisores. Faltava sempre
algo…nada estava completo…nunca se assumia a derrota…e se as
portas decisoras muitas vezes se fechavam, voltava-se a bater, as
vezes que fossem necessárias para que se abrissem. “Todos
bebíamos água da mina…”. Face a tal resiliência, abriram-se os
portões de Cabo do Soito… que sempre teve uma linda vista para
a nossa Lousã e para o Mundo… Começámos a frequentar as ruas
da Lousã e delas partimos… para o universo, fosse ele qual fosse…
Perante a crescente inquietude, por volta de 1982, a ARCIL teve no
seio do seu Corpo Técnico e Direção uma “clivagem ideológica”.
Surgiu uma divergência em estabelecer o rumo para o
desenvolvimento futuro da ARCIL. Por um lado defendia-se a
ARCIL como “Escola Especial”, na qual estavam as crianças e jovens
em idade escolar, assim como, as pessoas com deficiências graves.

social. Em 1988, foi assinado o Acordo de Cooperação
entre a ARCIL e o IEFP criando o Centro de Emprego
Protegido (CEP) da ARCIL.
Hoje, nas palavras do seu Coordenador, revisitamos a
história do CEP ARCIL.
Outra perspetiva era, que as crianças e jovens com deficiência
deveriam frequentar a Escola, dita regular, ou seja, a inclusão escolar.
Após muitas reuniões técnicas e bastante calorosas e brilhantes, a
ARCIL seguiu a perspetiva “inclusão escolar”.
Depois de definir o enquadramento da inclusão escolar e continuar a
desenvolver e a aperfeiçoar as suas respostas para as pessoas com
deficiências mais graves, através dos apoios ocupacionais e dos lares,
a ARCIL passou a preocupar-se com as incapacidades dos jovens e
adultos que tinham possibilidades de frequentar a préprofissionalização e posterior formação profissional e emprego. É a
partir deste novo enquadramento que surge a fase “embrionária” do
CEPARCIL. O que fazer, no futuro, com as pessoas com as
deficiências ligeiras ou moderadas que começavam ou já tinham a
“idade do trabalho”? Nessa altura era quase impensável colocar
pessoas com deficiência mental a trabalhar nas empresas. Era uma
utopia…
A ARCIL não se conformou com essa realidade empresarial e
seguindo a determinação “se a montanha não vai a Maomé…vai
Maomé à montanha” iniciou a criação de emprego para os seus
jovens trabalhadores com incapacidade. Nascia assim o “Emprego
Protegido”.
O Centro de Emprego Protegido da ARCIL teve o seu início de facto
nos princípios de 1983, com a criação e desenvolvimento de uma
unidade de produção em contexto de reabilitação anexa à empresa
lousanense VIUFIL. Foi o ANEXO DE PRODUÇÃO, hoje designado
ARCILMADEIRAS. Seguidamente criou-se a ORCA – Oficina de
Reparação de Calçado (Sapataria) a funcionar no centro da Lousã.
Posteriormente foram desenvolvidos os SERVIÇOS do CEPARCIL. Foi
adquirida a Quinta do Caimão (ARCILAGRO), desenvolvida a
Jardinagem (ARCILVERDE), os Cartões (ARCILCARD), a Cerâmica/0laria
(ARCILCERÂMICA), Lavandaria (ARCILLAV) e ainda os SERVIÇOS
internos da ARCIL. Chegámos a ter 69 Trabalhadores no Centro de
Emprego Protegido.
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Atualmente temos 48 Trabalhadores. Somos o maior Centro de
Emprego Protegido do País.
O Emprego Protegido foi juridicamente criado pelo Decreto-lei
nº 40/83, de 25 de Janeiro, tendo sido alterado ao longo dos
anos (DL. nº 290/2009, de 12 de Outubro, com posteriores
alterações). Na atualidade é definido como Programa de
Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e
Incapacidade. O CEPARCIL foi juridicamente criado com o
Acordo de Cooperação celebrado entre a ARCIL e o IEFP em
1988.
O Emprego Protegido é uma modalidade do Emprego Apoiado.
Considera-se Emprego Protegido a atividade profissional
desenvolvida por pessoas com deficiência e incapacidade e
com capacidade de trabalho reduzida em estruturas
produtivas, nos vários setores económicos, públicos ou
privados. Os Centros de Emprego Protegido são criados
especificamente para proporcionar às pessoas com
incapacidade o exercício de uma atividade profissional e o
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e
profissionais necessárias à sua integração, sempre que
possível, em regime normal de trabalho ou em emprego
apoiado em mercado aberto. Os trabalhadores em emprego
protegido têm uma capacidade de trabalho superior a 30% e
inferior a 75% da capacidade normal de trabalho de um
trabalhador nas mesmas funções profissionais.
A criação do CEPARCIL justifica-se pela visão pragmática da
ARCIL, pois considera que muitos dos seus Trabalhadores com
incapacidade não tiveram oportunidade de inclusão
profissional no mercado de trabalho “dito normal”, pois as
empresas não os contratam. Se esses Trabalhadores com
incapacidade não fossem contratados pelo CEPARCIL estariam
numa situação ocupacional, sem poderem garantir a sua
sustentabilidade económica e familiar e não teriam a mesma
inclusão social e ainda teriam a sua auto – determinação
comprometida.

por João Pedro Correia Graça

Fotografias:
colaboradores CEP em contexto de trabalho;
momentos de convívio 2003/2008
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A sua opinião é importante para nós. Participe e colabore ativamente!
Queremos ouvir sua opinião, as suas ideias e propostas. Só assim podemos continuar a crescer.
Contamos consigo!
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