
           dia 14 do mês de outubro 

foi um dia muito importante para a RUMO. A data marcou o momento de abrirmos, finalmente, as portas 

da nossa valência de creche, a RUMO Kids. 

Durante todo o dia, recebemos os pais/mães e os pequeninos/as que ingressaram neste primeiro grupo, 

nas nossas 3 salas (berçário;1-2 e 2-3 anos). 

AAbraçaremos, assim, pelas mãos (e colo) de uma equipa fantástica, este novo desafio, uma nova fase da 

nossa história. Acreditamos que será um reforço do nosso sentido de missão - Para cada pessoa, um proje-

to de vida -, a partir de agora, desde os primeiros passos… 



                       #rumokids                       

 

Agradecemos à Sra. Vereadora da Câmara Municipal do Barreiro, Sara Ferreira; à representante da União 

de Freguesias do Alto do Seixalinho, Sto. André e Vederna, Andréia Bóia e às professoras e alunas da 

Escola Secundária de Sto. António (serviço de mesa/beberete) por terem prestigiado com a sua presença 

e participação na inauguração da nossa nova valência. 

ComCom a equipa de educadoras e auxiliares, o Conselho de Administração e os/as trabalhadores/as da Coop-

erativa, partilham o entusiasmo e a motivação para o início de uma caminhada cheia de sorrisos e de pri-

meiros passos firmes e felizes!



Na tarde de dia 19 de outubro, reunimos, na Casa da Cidadania (Cidade Sol, Barreiro), elementos da 

comunidade, colegas dos diferentes projetos da parceria do UNIR COMUNIDADES-Bairros Saudáveis, 

a Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Sto. António da Charneca e a Sra. Vereadora da Cultura, 

Desporto, Intervenção Social e Educação da Câmara Municipal do Barreiro para assinalar o encerra-

mento do Projeto fazendo, ao mesmo tempo, um balanço da atividade e marcar o início de uma nova 

etapa deste equipamento que estará ao serviço desta comunidade. 

Deixamos o nosso agradecimento a todos/as quantos/as contribuíram para esta parceria e, sobretu-

do, para as sementes que, acreditamos, daqui florescerão no futuro. 

EIXOS:  #saude #social #ambiental #urbanistico 

                                                                                   



Sábado, dia 15 de outubro, três utentes do nosso Centro de Inclusão Comunitária - CIC RUMO, rece-

beram medalhas de mérito desportivo na Gala do Desporto organizada pela Câmara Municipal do 

Barreiro. A Cláudia Tavares, a Márcia Tavares e o Leonardo Cabaço são os nossos campeões na mo-

dalidade de Judo Adaptado.  

Expressamos o nosso agradecimento especial à Academia de Judo do Barreiro que lhes tem propor-

cionado estas experiências tão enriquecedoras e que ficarão na sua memória para sempre. 

Obrigada Filipe, Pedro e Horácio Nunes por acreditarem nas capacidades dos/as nossos/as atletas, 

sem esquecer as famílias  que estão sempre ao nosso lado a apoiar e que também estiveram pre-

sentes na gala. 

O desporto tem sido, desde sempre, uma aposta do CIC. Toda a equipa está muito orgulhosa, pois são 

estes momentos que promovem a verdadeira inclusão! Que esta gala seja o início de muitos mais pré-

mios... e sorrisos! 



Nos dias 24 e 25 de outubro, a RUMO e  a CONSULTIS Training participaram no MY CAREER MATTERS 

- MCM C2 BARCELONA, no âmbito do Programa ERASMUS +. 

 

Com a participação de Robert Elston - Vice-Presidente da EUSE (European Union for Supported Em-

ployment) e Paul Goodard (Status Employment Limited), os/as participantes cumpriram 2 dias de 

partilhas e conteúdos formativos à luz deste projeto que conta com a dinamização de um consórcio 

transnacional (Portugal, Reino Unido, Lituânia e Espanha). 

O projeto - MCM - MY CAREER MATTERS, tem como foco o setor da orientação profissional e da capac-

itação, objetivando o envolvimento dos públicos na definição dos seus percursos de aprendizagem, 

formação e inserção no mercado do trabalho. 

A RUMO reafirma com o seu envolvimento neste projeto, o seu contributo, percurso histórico e base 

de atuação nos seus diferentes projetos, a efetividade e valor da Metodologia de Emprego Apoiado. 




