
     este mês de setembro, damos conta,

orgulhosamente, que a “Marca Entidade 

Empregadora Inclusiva” (edição 2021), 

foi atribuída à RUMO pelo Instituto do

Emprego e Formação Profissional (IEFP).
 

  Esta que já é a 3ª edição da distinção, 

destina-se a promover o reconhecimento 

público de práticas de gestão abertas e 

inclusivas, desenvolvidas por entidades 

empregadoras, relativamente às pessoas 

com deficiência e incapacidade.

Premeia,Premeia, ainda,empregadores que contribuam para a implementação de um mercado de tra-

balho inclusivo e se distingam por práticas de referência nos domínios do recrutamento, 

desenvolvimento e progressão; manutenção e retoma; acessibilidades e serviço e relação 

com as comunidades. 

 Na presente edição, candidataram-se 133 entidades dos setores privado, público e da 

economia social, tendo a análise das candidaturas sido feita por uma comissão de peritos 

constituída por profissionais indicados pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial, 

a Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas e a SUPERA - Sociedade Portuguesa de En-

genharia e Reabilitação, Tecnologias de Apoio e Acessibilidade.
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 Entre os dias 6 e 10 desetembro, o CIC RUMO 

partiu para a “Aventura Verão 2021” que se 

desenrolou no Algarve, com o apoio do 

Programa de Financiamento a 

Projetos pelo INR, IP. 

para o ano 2021.

 

 Ficámos alojados em dois T1 e dois T2 na Quinta do Penedo, um lugar especial com um en-

volvimento natural, árvores de fruto, sombra, arbustos e flores. As casas convergiam para 

uma área comum coberta que dispunha de sofás, mesa de snooker, matraquilhos e equipa-

mento que nos permitiu aí tomar as nossas refeições. A sala, muito agradável, abria-se 

para a área das piscinas onde todos/as tinham pé, o que favoreceu uma maior autonomia, 

liberdade e descontração nos/as utentes com maior grau de dependência. 

 A Quinta, por esta altura, esteve praticamente reservada para nós, o que se adequou ab-

solutamente, às condições pretendidas tendo em conta a situação pandémica existente. 

Além disso, este enquadramento proporcionou momentos comuns de bem estar, lazer e con-

vívio muito gratificantes. 

 Nos alojamentos T1 e, igualmente, num dos T2 ficaram um técnico e três utentes e no 

outro T2 dois técnicos e quatro utentes distribuídos em função dos seus perfis. Os elemen-

tos de cada casa organizavam-se para preparar e tomar o seu pequeno almoço, fazer a hi-

giene e cuidado pessoal, higienização do espaço, respeitando a individualidade de cada 

um/a e procurando o maior nível de bem estar, participação e bom relacionamento. 

Vivemos estes dias em proximidade, partilhando cama e mesa como uma família, o que nos 

permitiu um maior conhecimento dos/as jovens, das suas necessidades, hábitos, capaci-

dades e limitações, abrindo assim novas perspetivas de intervenção. 



     Os dias foram poucos para tanto: dois para a viagem que, ainda nos permitiu aproveitar 

para conhecer a Vila alentejana de Aljustrel onde almoçámos no Miradouro do Moinho de 

Malpique, na companhia da nossa amiga Lena Soares, ex-trabalhadora da RUMO, que tão 

bem nos recebeu e que nos levou numa visita à sua horta de onde trouxemos frutas e le-

gumes para a nossa semana. No Miradouro fomos visitados pelo Jorge Lopes empresário 

local que nos ofereceu mochilas que todos adoraram.

 

 Na Quinta, as piscinas foram de grande deleite preenchendo todos os tempos livres. A 

praia da Galé também ficava próxima, onde passámos belos momentos de convívio e brinca-

deira nas ondas do mar. Passeámos, ainda, no Comboio Turístico pela cidade de Faro para 

conhecermos os principais pontos de interesse da cidade em convívio com um grupo de 

utentes e técnicos/as da Apatris 21, Associação de Portadores de Trissomia 21 do Algarve, 

entidade local congénere, que nos proporcionou esta atividade.

 O Zoomarine foi o ponto alto da nossa aventura pelo divertimento, lazer e conhecimento 

adquirido. Neste dia, experienciámos muitas aventuras em que desafiámos os nossos 

medos e limites, aventurando-nos em imponentes escorregas, baloiçando em ondas e en-

frentando dinossauros até aos altos voos em raias gigantes. Esta aventura decorreu por 

entre gargalhadas e muita adrenalina e será, com certeza, para repetir….

 Todos os dias decorreram num clima de grande harmonia, cooperação e bem estar que, 

sentimos, terem vindo reforçar os laços de afeto entre todos/as nós.

A equipa do CIC.

  

   

               





 Os conteúdos desta formação serão divulgados a nível local (estabelecimentos do Bar-

reiro e Moita que oferecem Cursos no âmbito da Educação de Adultos).

 Saiba mais sobre este Programa de Formação com vista à partilha de novos conhecimen-

tos, desenvolvimento de competências e á formação do staff que trabalha diretamente na 

educação formal de adultos, na página de Youtube da Dom Spain. 

#educaçãodeadultos   
#partilha 
#formação
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