
   o dia 5 de fevereiro, a ação de

limpeza que realizámos conjun-

tamente com um grupo de volun-

tários/as e amigos/as, possibi-

litou a preparação do espaço do

antigo "Reguilas"(Cidade Sol), 

com vicom vista ao início da obra de 

remodelação deste equipamento para o qual a RUMO apre-

sentou candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência.

O projeto passa pela reconverção/remodelação desta infraes-

trutura já existente - resultante de um acordo de comodato 

entre a Câmara Municipal do Barreiro e a RUMO -, de forma a 

desenvolver uma nova resposta social para pessoas com defi-

ência, denominada ‘Centência, denominada ‘Centro de Atividades e Capacitação para

a Inclusão’ (CACI).

Este equipamento que pretendemos reconverter/remodelar 

destina-se, assim, ao desenvolvimento de atividades ocupa-

cionais para pessoas com deficiência, visando a promoção da 

sua qualidade de vida, possibilitando um maior acesso à co-

munidade, aos seus recursos e atividades, constituindo-se 

como um meio de capacicomo um meio de capacitação para a verdadeira inclusão. 





O CACI RUMO deverá cooperar com outras entidades e serviços da comunidade, de acordo com a filo-

sofia de trabalho e intervenção da Cooperativa, designadamente nas áreas da educação, saúde, segu-

rança social, emprego e formação profissional, promovendo, igualmente, iniciativas de trabalho em 

rede para identificação e sensibilização das estruturas existentes na comunidade. Também se poderá 

integrar com a intervenção desenvolvida ao nível da Formação Profissional e Centro de Recursos, pro-

jetos que a RUMO desenvolve em parceria com o IEFP, IP., intervenção através da qual estabelecemos 

diversas parcerias empresariais de âmbito local, regional e, até, nacional. 

O projeto a que nos propomos resulta da concertação de esforços entre o setor público e privado re-

spondendo às necessidades identificadas nos instrumentos de planeamento existentes, nomeada-

mente no Plano de Desenvolvimento Social e Diagnóstico Social do Barreiro.

A par do CACI, inauguraremos uma nova valência de creche (RUMO Kids), cujo processo de pré-

inscrições já teve início (mais informações no site da RUMO). Este novo desafio, na área da

infância será, acreditamos, um novo desafio, uma nova fase da nossa história que 

reforçará o sentido da missão – para cada pessoa, um projecto de vida –,  

agora, desde os primeiros passos”.



#ROSTODOANO2021      #ASSOCIATIVISMO         #CIDADANIA    



Nas últimas semanas, a imprensa nacional noticiou que as famílias beneficiárias de apoio alimentar 

no âmbito do Programa Operacional de Apoio à Pesoas mais Carenciadas - PO APMC  estão, desde, 

pelo menos, há 5 meses, a receber menos produtos alimentares do que o previsto na composição dos 

cabazes distríbuidos pelas organizações mediadoras do Programa. 

EnquanEnquanto organização mediadora na prestação deste apoio no nosso país (território da moita), com 

distribuição mensal de alimentos a 128 pessoas desde o ano de 2018, tendo este número mais que du-

plicado desde o início da pandemia COVID-19, a RUMO tem acompanhado atentamente esta situação 

e feito tudo o que está ao seu alcance para tentar minimizar as lacunas alimentares que estes atrasos 

na entrega de determinados alimentos provocam na gestão familiar destes agregados mais vul-

neráveis. 

Fazendo votos de que se confirme a indicação dada pelo Ministério da Segurança Social no sentido da, 

ainda que gradual, reposição destas falhas para muito breve, a RUMO mantém o seu compromisso e 

missão de se colocar ao serviço do combate à pobreza e à exclusão social a diferentes níveis, promov-

endo, assim, o combate à desigualdade.



O programa INCORPORA continua a funcionar em Portugal segundo uma metodologia em constante 

renovação e na qual todos os atores desempenham um papel fundamental na melhoria das oportuni-

dades de emprego para os públicos vulneráveis.

Neste esforço para continuar a melhorar dia após dia, foi recentemente assinada renovação do Acordo 

de colaboração entre a Fundação “la Caixa” e as 57 entidades sociais que fazem parte da rede do pro-

grama INCORPORA Portugal, presente em todo o território nacional.

A Rede foi criada em 2018 para desenvolver em Portugal, em colaboração com o BPI e o IEFP, IP., o 

Programa INCORPORA cujo objetivo é a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade nas em-

presas colaboradoras do Programa.

A assinatura do Acordo foi precedida por uma reunião que juntou a equipa técnica, as direções das en-

tidades sociais e a diretora de Inclusão Social da Fundação “la Caixa”, Cristina Segura, responsável 

pelo Programa. Na sua intervenção, Cristina Segura felicitou o trabalho da equipa técnica da Rede IN-

CORPORA em Portugal que, num ano especialmente difícil devido à pandemia SARS COVID-19, conse-

guiu 1759 inserções laborais num conjunto de 770 empresas colaboradoras.

Para 2022 a aposta da direção do Programa vai no sentido do reforço da qualidade do serviço presta-

do às empresas mediante o desenvolvimento de ações de formação das pessoas que se acolhem ao 

Programa e da equipa técnica INCORPORA, em especial dos prospetores de empresa.

As empresas são a força motriz na base das colocações de emprego do Programa. É por isso que a ini-

ciativa de emprego da Fundação “la Caixa” lhes fornece apoio e aconselhamento ao longo da sua co-

laboração em termos de responsabilidade social corporativa.

Esta relação com o Programa facilita-lhes ainda a inserção laboral de trabalhadores/as motivados/as 

eformados/as com as competências certas para cada vaga.




