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DESTINATÁRIO DE ASSISTÊNCIA PESSOAL DO CAVI – CERCICOA 
PARTICIPA EM PROVA DE CANICROSS

Durante o período de pandemia, provocada pelo novo 
coronavírus (COVID-19), algumas das atividades previstas 
nos Planos Individualizados de Assistência Pessoal foram 
suspensas, alteradas e/ou ajustadas.

Inevitavelmente, os Destinatários do CAVI CERCICOA 
tiveram que se adaptar a esta nova realidade. 

O Destinatário de Assistência Pessoal, João Gambóias, 
residente em Almodôvar, integra o CAVI – CERCICOA, tendo 
como Assistente Pessoal Ezequiel Sousa para apoio em 
atividades de Cultura, Lazer e Desporto. O Sr. João, 
semanalmente, em conjunto com o seu Assistente Pessoal, 
realiza treino de corrida, seguindo todas as recomendações 
da DGS e medidas adotadas no plano de contingência da 
organização.

Relembramos nesta nossa Newsletter a notícia da última 

prova oficial em que o Sr. João participou, 1º Mushing 

Ibérico Vila de Ourique, que se realizou no dia 16 de 
fevereiro de 2020, sendo disputado no Monte do Carapetal, 
em Aldeia dos Palheiros.

O Destinatário de Assistência Pessoal João Gambóias, fez 
equipa com a cadela Pantera, com auxílio do seu Assistente 
Pessoal, tendo a dupla do CAVI – CERCICOA percorrido o 
exigente percurso de 2km com o tempo de 8 minutos e 24 
segundos.

No dia 16 de julho de 2020, o Destinatário de Assistência 
Pessoal Rogério Silva, concluiu o 12.º ano de escolaridade, 
através do Centro Qualifica de Almodôvar, Processo de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 
adquiridas ao longo da vida (RVCC). 

O Destinatário manifestou uma enorme satisfação em 
conseguir alcançar um dos seus objetivos que, em razão das 
suas limitações, não conseguia realizar por si só. Enalteceu o 
acompanhamento e trabalho realizado pela sua Assistente 
Pessoal Dora Canário e toda a disponibilidade e atenção por 
parte dos formadores da entidade acima mencionada. O Sr. 
Rogério, após o término de mais uma etapa, tem como 
futuras motivações dar continuidade às aprendizagens, 
prendendo ingressar no Ensino Superior.

AUTORREALIZAÇÃO: EVOLUIR CONTINUAMENTE



MONTE DO PEÃO JÁ RECEBE CORREIO

O CAVI tem por objetivo disponibilizar um serviço especializa-
do de Apoio à Vida Independente através de Assistência 
Pessoal, de forma a apoiar pessoas com deficiência ou 
incapacidade. O Daniel Santos, é um dos Destinatários do 
Modelo de Apoio a Vida Independente. Assim, para além de 
usufruir dos serviços como Destinatário, a sua integração no 
CAVI - CERCICOA, com o passar do tempo cresceu de uma 
forma natural e passou também a incluir uma participação 
ativa em algumas das atividades do nosso projeto. 

Este nosso Destinatário, Licenciado em Design de 
Comunicação tem tido um papel e uma colaboração 
importante na divulgação do CAVI em diversas frentes, como 
a elaboração de material de apoio para uma das peças de 
teatro da CERCICOA, a elaboração de um flyer sobre o 
CAVI/MAVI, a criação dos postais de Natal para os nossos 
Destinatários e Assistentes ou inclusive esta própria 
Newsletter, onde tem prestado grande auxílio na sua criação 
mensal. 

“Vejo no CAVI um grande apoio na minha vida atual e futura. 
Apesar de apenas utilizar uma parte do grande leque de 
serviços que me são disponibilizados, sei que posso contar 
com a total colaboração e o apoio de todas as pessoas 
envolvidas neste projeto-piloto, e em particular da Isolda 

O CAVI E UMA PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS NOSSOS DESTINATARIOS

Azevedo, a minha assistente pessoal, para atividades e 
tarefas, nas quais teria grande dificuldade em ver realizadas. 
Recordo em especial uma ida ao Estádio do Algarve assistir 
um jogo da Seleção Nacional.”  Daniel Santos.

Em cima: Assistentes Pessoais Isolda Azevedo e Dora Canário
Em Baixo: Destinatários Daniel Santos e Luís André

O Destinatário de Assistência Pessoal Rui Guerreiro, residente 
num Monte do Concelho de Ourique, tem vindo a desenvol-
ver, com o apoio do seu Assistente Pessoal Ezequiel Sousa, 
melhorias das condições habitacionais da sua residência 
favoráveis à sua condição.

O CAVI – CERCICOA realça a importância das parcerias locais 
no desenvolvimento de atividades de acordo com as 
necessidades dos indivíduos e, simultaneamente, na 
redução do impacto do isolamento. Futuramente, de acordo 
com o Plano Individualizado de Assistência Pessoal, irão ser 
desenvolvidas novas atividades com o objetivo de proporcio-
nar ao Destinatário melhorias na sua qualidade de vida.

CAVI – CERCICOA PARTICIPA NA SESSÃO 
“VIDA INDEPENDENTE,  PAPEL  DAS 
FAMÍLIAS E INSTITUIÇÕES”

A FENACERCI, no âmbito do Conselho Consultivo das 
Famílias, dinamizou, no dia 25 de setembro de 2020, das 
18:00h às 19:30h, através da plataforma Zoom, com o apoio 
da CERCIOEIRAS, uma sessão dirigida a famílias e pessoas 
com deficiência sobre "Vida Independente, Papel das 
Famílias e das Instituições". 

A Sessão teve como objetivo reconhecer a importância da 
vida independente, o papel das instituições e o envolvimento 
das famílias. Na parte final da sessão, houve possibilidade de 
um período de reflexão, troca e partilha de experiências e 
perspetivas. 

Na Sessão participou a Equipa Técnica do CAVI – CERCICOA, 
5 Destinatários de Assistência Pessoal, 4 Assistentes Pessoais 
e 1 familiar de um dos Destinatários de Assistência Pessoal.1 
familiar de um dos Destinatários de Assistência Pessoal.
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