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No passado dia 19 de maio de 2022, o Centro de Apoio à Vida 
Independente da CERCICOA promoveu o Seminário CAVI – 
Presente e Futuro para falar do trabalho desenvolvido ao 
longo dos últimos três anos.

O evento reuniu no Auditório da Biblioteca Municipal de 
Ourique – Jorge Sampaio membros do Conselho de 
Administração, da Assembleia Geral, bem como grande parte 
dos técnicos ao serviço da organização. Além disso, contou 
ainda com a participação de José Guerra, antigo Diretor da 
Segurança Social de Beja e atual Vereador da Câmara 
Municipal de Ferreira do Alentejo, onde já está aprovado o 
projeto para a construção de um Lar Residencial.

José Coelho, Coordenador do CAVI da CERCICOA falou do 
crescimento que o projeto teve ao longo do tempo e realçou 
que, numa fase inicial, este apenas abrangia os concelhos de 
Almodôvar, Castro Verde e Ourique, com 8 Assistentes 
Pessoais a prestar apoio a 19 Destinatários. Atualmente 
existem mais 4 Assistentes Pessoais, 10 Destinatários e o 
CAVI chega agora também aos concelhos de Mértola, 
Aljustrel, Beja e Sines, o que implica uma exigente gestão e 
um esforço acrescido da equipa devido à grande extensão de 
território abrangido. Uma vez que há uma crescente procura 
do serviço, José Coelho defende que, num futuro muito 
próximo, será necessário apostar numa nova Formação 
Inicial de Assistentes Pessoais para depois reforçar a equipa.

Como não poderia deixar de ser, neste Seminário houve 
ainda a oportunidade de conhecer a história de um 
Destinatário que falou da sua experiência com o CAVI, bem 
como a sua Assistente Pessoal. Alexandre Lucas, de 22 anos, 
explicou que uma doença na infância o afetou a nível motor, o 
que o obriga a deslocar-se numa cadeira de rodas. O CAVI 
entrou na sua vida em 2019, quando se encontrava a estudar 
na Universidade do Algarve. O jovem realça que, na altura, a 
ajuda da sua Assistente Pessoal foi fundamental para 
concluir a sua licenciatura e que, mal soube que teria 
oportunidade de integrar o mercado de trabalho através de 
um estágio profissional no Posto de Turismo de Ourique, não 
hesitou em procurar o mesmo serviço no Alentejo. Hoje é a 
Assistente Pessoal Vera Augusto quem o ajuda diariamente. 
“Este serviço é fundamental para que pessoas com 
limitações possam trabalhar e lutar para que haja igualdade 
de oportunidades”, ressalva Alexandre Lucas.

Já a Assistente Pessoal, que tem outros dois Destinatários que 
apoia em casa e não em contexto laboral, afirma que se sente 
“realizada” com este trabalho e que, “apesar de haver dias 
bons e maus, como em todas as profissões, o mais importante 
é chegar ao final do dia com o sentimento de dever cumprido” 
e sentir que fez a diferença na vida de alguém.

SEMINÁRIO CAVI – PRESENTE E FUTURO

António Matias, Presidente do Conselho de Administração da 
CERCICOA, e José Coelho, Coordenador do CAVI da CERCICOA.

Cartaz do evento, elaborado pelo Destinatário Daniel Santos.



Por sua vez, José Guerra lembrou que “a questão da inclusão 
social é cada vez mais pertinente” e que “os autarcas têm 
também como missão apoiar as instituições que ajudam 
pessoas, para que estas possam desenvolver as suas 
atividades da melhor forma”.

Houve ainda lugar a uma apresentação do FOEC – Fórum 
Ocupacional de Expressão e Comunicação, coordenado pela 
Psicóloga Lúcia Espinho. Este projeto pretende ser uma 
resposta efetiva na promoção da saúde mental, apoiando 
pessoas com doenças mentais ou em risco de desenvolver 
psicopatologias, bem como as suas famílias, e promovendo 
ações de sensibilização junto da comunidade.

Para finalizar, e já depois de falar um pouco do INCORPORA, 
um programa de integração socio-laboral que tem como 
objetivo melhorar a integração de pessoas em situação de 
risco ou exclusão social, António Matias defendeu a 
importância destes eventos para que todos os intervenientes 
da instituição estejam a par do trabalho desenvolvido pelos 
colegas e mostrou-se satisfeito com o caminho percorrido 
pelo Centro de Apoio À Vida Independente desde 2019. “O 
balanço é francamente positivo. Basta ver o número de 
concelhos que o projeto abrangia na sua fase inicial e onde 
estamos agora. Chegámos, inclusivamente, a Porto Covo, 
dando resposta a uma inscrição, e acredito que temos 
capacidade de ajudar cada vez mais pessoas”, rematou o 
Presidente do Conselho de Administração da CERCICOA.

Sandra Espírito Santo, Presidente da Assembleia Geral da CERCICOA, 
e Marcelo Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de Ourique.

José Guerra, Vereador da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, e 
António Matias, Presidente do Conselho de Administração da 
CERCICOA.

No final do Seminário, António Matias posou junto de todos os intervenientes com o prémio que lhe foi atribuído no Dia da Segurança Social, como 
reconhecimento do relevante contributo prestado na concretização dos valores da Solidariedade Social.

A Equipa Técnica do CAVI, José Coelho, Beatriz Raimundo e Alice 
Franco, com a Assistente Pessoal Vera Augusto e o Destinatário 
Alexandre Lucas.



IDA À OVIBEJA
DESTINATÁRIOS PASSAM DIA DIVERTIDO 

Depois de dois anos de pausa 
devido à pandemia, a Ovibeja, 
conhecida por ser a maior feira 
agrícola do país, regressou em 
força e os Destinatários do 
CAVI da Cercicoa organizaram-
se entre si e não perderam a 
oportunidade de visitar esta 
37.ª edição do certame no 
passado dia 21 de abril.

Participaram na visita 14 
Dest inatár ios  e  os/as  
respetivos/as Assistentes 
Pessoais, bem como a 
Psicóloga Alice Franco e a 
Terapeuta Ocupacional Beatriz 
Raimundo, elementos da 
Equipa Técnica. 

FUTSAL ADAPTADO
DESTINATÁRIO DO CAVI INTEGRA EQUIPA DA CERCICOA

A equipa de Futsal da 
CERCICOA está de regresso 
e Rui Guerreiro, Destinatário 
do CAVI, é um dos seus 
membros. 

Acompanhado pela sua 
Assistente Pessoal, o jovem, 
de 27 anos, juntou-se aos 
colegas no passado dia 31 de 
maio e par t icipou no 
encontro de Futsal Adaptado 
organizado pela Associação 
de Futebol de Beja.

Além de proporcionar 
momentos de diversão aos 
atletas, o evento teve ainda 
como propósito a realização 
de exames médicos para 
preparar a próxima época. O Destinatário Rui Guerreiro (em baixo à direita).


