
CercidianaCercidiana 
Cooperativa, para a Educação, 

R bilit ã I ã d Cid dãReabilitação e Inserção dos Cidadãos 
Inadaptados de Évora, CRL  



B Hi ó i G dBreve Histórico numa Grande 
HistoriaHistoria 

11 de Agosto de 1977 marca o ato11 de Agosto de 1977 marca o ato
de fundação da CERCIDIANA, na altura
chamada de Cooperativa para a Educaçãochamada de Cooperativa para a Educação,
Reabilitação e Inserção de Crianças
Inadaptadas de ÉvoraInadaptadas de Évora.



O 1º l iO 1º logotipo 



E l f U l i lE a escola fez-se. Uma escola especial, para 
pessoas especiais 

O Monte das Cortiçadas foi primeiro local  de funcionamento da 
Cercidiana. 



1980 C i d F d ã C l t1980. Com apoio da Fundação Calouste 
Gulbenkian adquiriu-se a Quinta do Feijão.





1982. Formou-se a Pré-Profissional1982. Formou se a Pré Profissional



1991. Constitui-se a Formação Profissional. A entrada de
Portugal na Comunidade Europeia permitiu o acesso a verbas e programas
inovadores. A Habilitação. O Acesso ao Emprego. A mudança de mentalidades.



1996 F i tit íd Centro de Atividades Ocupacionais1996. Foi constituído oCentro de Atividades Ocupacionais



1997deu o inicio formal ao Serviço de Intervenção ç
Precoce na Infância:  



1998. 

O nome da CERCIDIANA perdeu a palavra “Crianças” e 

passou a constar a palavra “Cidadãos”.



1999. 

Inauguração do Lar residencial, Casa das Pites. 



1999. Aquisição do edifício do Rossio como Polo urbano.



20072007   
2º  logotipo  .



2011 
CertificaçãoCertificação 
Equass 



Missão
Prestar serviços de Qualidade, nas áreas da Habilitação, 
Reabilitação e Inserção que, de forma sustentada e a 
partir de processos inovadores, satisfaçam as 
necessidades dos nossos clientes.

VisãoVisão
A Cercidiana pretende ser reconhecida pela sociedade como uma 
organização exemplar na implementação dos seus serviços de modo 
a constituir-se como um referencial de excelênciaa constituir se como um referencial de excelência. 



Valores
Respeito e Dignidade

Responsabilidade
Igualdade de Oportunidades
Solidariedade e Cooperação



Projetos
teatroteatro



Projetos
Bate ao ladoBate ao lado



Projetos
RaízesRaízes 



Projetos
Novo CAONovo CAO 



Projetos

Remodelação dos espaços da quinta do 
feijão



2014: Proposta de nova imagem2014: Proposta de nova imagem 
















