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Quem Somos

A Cercigaia, Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos

Inadaptados é uma organização sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é

procurar alcançar a autonomia e a socialização da pessoa portadora de

deficiência e a promoção do bem estar individual, favorecendo a sua inserção

nos diferentes ambientes em que qualquer cidadão se movimenta.



O que fazemos - Respostas Sociais

CAO

O Centro de Atividades Ocupacionais destina-se a apoiar pessoas com défice cognitivo ou 

multideficiência, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos, cujas capacidades 

não permitam o exercício de uma atividade produtiva.

Têm como principal objetivo intervir na promoção da qualidade de vida dos seus clientes.

Através do delineamento de um Plano individual, que integre as respostas às suas necessidades, 

potenciais de desenvolvimento e expectativas, são dinamizadas atividades que promovam a sua 

satisfação e bem-estar.



O que fazemos -Respostas Sociais

CAO Bem- Estar

O CAO - Centro de Bem Estar destina-se a apoiar 12 pessoas portadoras de Multideficiência de 

ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos, com necessidades ao nível dos cuidados 

básicos de saúde física e psicológica.

CAO da Mata

O CAO da Mata abriu em Março de 1995 e dá apoio a 20 pessoas com necessidades especiais.

Possui em funcionamento atividades de caráter Lúdico-Terapêutico; de Desenvolvimento Pessoal 

e Social; Instrumental da Vida Diária; Sociocultural; Ocupacional; Socialmente Úteis e 

Complementares.



O que fazemos -Respostas Sociais

CAO do Sol

Esta resposta social abriu em Dezembro de 2002 e atualmente dá apoio a 30 pessoas com 

necessidades especiais, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos, cujas 

capacidades não permitam o exercício de uma atividade produtiva.

Lar Residencial - Casa da Encosta

Esta resposta social abriu em Julho de 2002.

A “Casa da Encosta” destina-se a acolher pessoas com défice cognitivo ou multideficiência, com 

idade igual ou superior a 18 anos, que se encontrem impedidos temporária ou definitivamente de 

integrar o seio familiar.



O que fazemos -Respostas Sociais

Intervenção Precoce

Tem como grupo alvo crianças entre os 0 e os 6 anos, que possuam alterações nas funções ou 

estruturas do corpo, limitativas da sua participação nas atividades típicas da sua faixa etária ou com 

risco grave de atraso de desenvolvimento.

Tem como objetivo desenvolver um conjunto de medidas de apoio integrado, centrado na criança e na 

família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito da 

educação, da saúde e da ação social.



O que fazemos -Respostas Sociais

Centro de Recursos para a Inclusão

Destina-se a intervir junto de crianças e jovens, com necessidades educativas especiais de carácter 

permanente, a frequentar a rede escolar, integrados no 1º, 2º, 3º ciclo e secundário, em parceria com 

os respetivos Agrupamentos de Escolas.

Creche "Pirilampo Cresce"

Pretende dar resposta às necessidades do concelho de Vila Nova de Gaia, mais concretamente da 

freguesia de Canidelo. Possui capacidade para 48 crianças, até aos 36 meses, e tem como prioridade 

apoiar famílias desfavorecidas.



Ao adquirir os Pirilampos Mágicos está a 

contribuir para esta causa tão muito importante. 



Interacção da empresa com a Instituição

No entanto queremos ainda que a Responsabilidade Social corporativa proporcione também 

envolvência entre a Instituição, a empresa e os seus colaboradores diretos. Isto pode ser possível 

através de ações e atividades conjuntas:

● Ações de team building com colaboradores da empresa dentro da CERCIGAIA associadas a 

uma atividade de voluntariado ( ex: pintar edifícios, arranjar espaços exteriores, etc.)

● Envolvimento dos trabalhadores da empresa com a Instituição-responsabilidade social 

individual

● Divulgação junto dos meios disponibilizados pela CERCIGAIA (redes sociais, revista trimestral, 

comunicados de Imprensa sobre as ações e parcerias, etc.)



Este sorriso é 
para si

A sua ajuda é preciosa e 
indispensável



"Temos de nos tornar na mudança que 
queremos ver"

- Mohandas Karamchand Gandhi



Obrigado!

Contatos:

CERCIGAIA

Rua Escola de S. Paio, 211 

Canidelo

4400-442 V.N. de Gaia

Email: 

cercigaia.dir@cercigaia.org.pt

www.cercigaia.org.pt

Tel: 227819268
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