
     

       mês de junho é o nosso mês 

de festa por excelência. O mês em que celebramos, em conjunto, a data da nossa fundação enquanto Co-

operativa de Solidariedade Social. O mês em que recordamos momentos, pessoas e marcos da nossa 

história e, sobretudo, destacamos e evidenciamos aquilo que somos e fazemos, a cada dia, cumprindo a 

nossa missão ao serviço

dos nossos diferentes

públicos, por via

dos nossos múlti-

plos projetos e

parcerias no âm-

bito das nossas

três áreas de atua-

ção: ção: Formação, Emprego e

Empreendedorismo;

Intervenções Territo-

riais e Respostas 

Sociais.

Mais um ano e... estamos todos/as de parabéns! 

Equipas; utentes; beneficiários/as; formandos/as; tutores/as; parceiros/as e amigos/as da RUMO!

PPARA CADA PESSOA, UM PROJETO DE VIDA… HÁ 41 ANOS!



 A equipa de RSI RUMO, a convite da União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, par-

ticipou, no passado dia 1 de junho, na iniciativa “A tua junta faz-te a festa!”, referente ao Dia Mundial 

da Criança. 

Neste sentido, a equipa preparou um total de 750 sacos com pipocas para serem oferecidos a todas as 

crianças que estiveram presentes e que participaram nas atividades. Tudo isto foi possível graças à par-

ceria feita com o Pingo Doce (Loja do Lavradio) e com a Auchan (Retail de Coina). 

As colegas presentes no decorrer da atividade descreveram a mesma como tendo sido uma manhã difer-

ente e bastante positiva. 



No dia 2 de junho, pelas 14h30, realizou-se, nas instalações da RUMO, a primeira Sessão de Esclareci-

mento do ‘Manual Cidadão+’, um manual informativo, de fácil leitura e interpretação, que tem como ob-

jetivo auxiliar as famílias acompanhadas a aceder a serviços, através de plataformas informáticas, no-

meadamente, a Segurança Social Direta, o Portal das Finanças e/ou o Portal do Serviço Nacional de 

Saúde.

Nesta sessão, as beneficiárias tiveram acesso ao manual e, após uma breve apresentação do mesmo, 

acederam aos serviços que mais utilizam e/ou necessitam.

Foram convidados/as a participar nesta ação 12 beneficiários/as acompanhados pela Equipa de Proto-

colo de RSI da RUMO, residentes na Baixa da Banheira (9 participaram). 

No final da sessão, foi aplicado um questionário de avaliação de satisfação, que demonstrou resultados 

bastante positivos. É importante referir, que a Equipa de Protocolo de RSI da RUMO, pretende realizar 

outras sessões de esclarecimento para abranger beneficiários/as residentes em Alhos Vedros, Moita, 

Sarilhos Pequenos e Gaio Rosário.







No passado dia 9 de junho, entre 

as 16h30 e as 18h30, decorreu, 

no Centro de Experimentaçao Ar-

tística do Vale da Amoreira, mais 

uma edição "Agarra essa ideia" 

da iniciativa IGNITE Moita. Foi 

uma pauma partilha de sonhos de jovens 

empreendedores/as (entre os 15 

e os 30 anos), residentes no con-

celho da Moita. Uma verdadeira inspiração para futuros/as ideias, negócios e sonhos. 

Esta edição contou com a organização do CLDS 4G Moita - Intervir para Incluir! e do Ignite Portu-

gal e o apoio do Município da Moita.

#igniteportugal

#agarraessaideianoignitemoita

#partilhaoteusonho



 

As noites dos dias 17 e 18 de junho foram de festa para a RUMO e um conjunto de organizações sociais 

(IPSS) do concelho do Barreiro. Fizemos, em conjunto com a comunidade, uma bonita festa participada 

e solidária no Largo Nossa Senhora do Rosário (junto à Igreja), com as receitas a reverter para as orga-

nizações participantes. 

Foi, este ano, uma celebração dos Santos Populares ainda mais alegre, pois já há muito que todos/as 

ansiavamos por estar juntos em festa, harmonia e cooperação. 

Agradecemos aos/às parceiros/as que, em 

conjunto, concretizaram mais uma edição des-

ta iniciativa e, em especial, ao Município do 

Barreiro pela promoção e organizaçãodesta 

desta festa solidária. Nesta edição do ARRAIAL

SOLIDÁRIO BarreiSOLIDÁRIO Barreiro, damos o merecido desta-

que à participação do fantástico grupo do nos-

so Centro de Inclusão Comunitária - CIC RUMO 

(com coordenação artística da Prof. Nádia 

Fernandes). Obrigado a todos/as e… 

até para o ano!





Vanessa cantou alegremente ao som dos Delfins. Pintou a cara com brilhantes e fartou-se de 

andar. “O jogo da Vaca Que Ri com a Márcia e a Filipa, foi muito divertido.”

A Márcia e a Cláudia foram com o CIC para o RIR mas, mais tarde, a mãe e a prima Letícia foram 

ter connosco e regressaram todas de transportes públicos. Resistiram até ao final do concerto dos 

Duran Duran e viram um pouco do José Cid. “Fomos passear com a Rute, a Filipa e a Vanessa e fize-

mos pinturas com brilhantes na cara. Fomos recolher brindes com a mãe e com a prima enquanto 

os colegas ficaram sentados nos sofás. Foi tudo muito divertido.”

A Filipa adorou a experiência de ir a um festival de música, fartou-se de passear e o momento alto 

foi andar na roda gigante.

Depois destes testemunhos, não podíamos deixar de agradecer à FENACERCI pela dádiva dos bil-

hetes e por ter proporcionado um dia inesquecível aos/às nossos/as utentes e famílias que, de 

outra forma, não conseguiriam viver a um festival de música. Agradecemos, ainda, a todos/as que 

se cruzaram connosco no RIR e que foram incansáveis no apoio e na diversão dos/as jovens. 

A equipa do CIC está sempre disponível para aceitar novos desafios e a proporcionar a este grupo 

de pessoas maravilhosas mais experiências diferentes e inclusivas.


