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A FENACERCI

A FENACERCI é a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, cuja missão é
desenvolver a qualidade e sustentabilidade das respostas disponibilizadas pelas suas associadas e,
através destas, promover os direitos das cerca de 25 mil pessoas com deficiência intelectual e/ou
multideficiência direta ou indiretamente apoiadas pelas CERCI. Tal é concretizado através de processos
de representação e formação, sustentadas em lógicas de reconhecimento e validação e acreditação da
ação desenvolvida, junto da comunidade e dos interlocutores institucionais.

OBJETIVOS DA CAMPANHA
O trabalho desenvolvido pelas CERCI tem merecido o reconhecimento generalizado por parte dos
agentes sociais e políticos e da opinião pública em geral, face à qualidade e inovação do serviço
prestado em diversos domínios.
Parte deste reconhecimento, decorre da visibilidade dada pela Campanha Pirilampo Mágico, que envolve
cerca de 85 organizações sem fins lucrativos e mobiliza milhares de pessoas entre familiares, técnicos e
cidadãos anónimos. Esta iniciativa tem como objetivos:
Informar e sensibilizar a opinião pública sobre a problemática da pessoa com deficiência intelectual
e/ou multideficiência, procurando salvaguardar o direito à igualdade de oportunidades e o exercício
da cidadania plena desta população;
Defender a integração das pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência, respeitar a sua
diferença, tendo em conta a rentabilização do seu potencial;
Angariar fundos em favor das CERCI e outras organizações congéneres.

ENTIDADES BENEFICIÁRIAS DA CAMPANHA
As organizações beneficiárias da Campanha são organizações privadas sem fins lucrativos, que prestam
atendimento direto ou indireto a pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência em diversos
domínios, nomeadamente ao nível de Estruturas Educativas, Centros de Formação e Apoio ao Emprego,
Unidades de Emprego Protegido, Centros de Atividades Ocupacionais, Unidades Residenciais, Apoio
Domiciliário, Intervenção Precoce, entre outras.
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COMO NASCEU A CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO
“Na noite de 2 para 3 de Setembro de 1986... Estava no ar uma entrevista no Programa Arte de Bem
Madrugar na RDP-Antena 1 onde se falou da CERCILISBOA, dos seus problemas, projetos,
solidariedade… Enfim, do dia-a-dia”.
Os elementos desta estação ficaram sensibilizados com a situação, pelo que foram imediatamente
encetados contactos entre a FENACERCI e o Diretor de Programas da RDP – Antena 1, José Manuel
Nunes, que propôs a esta Federação a realização de uma campanha de solidariedade com carácter de
abrangência nacional, em favor das CERCI’s. Nascia assim, a Campanha Pirilampo Mágico, aberta
oficialmente a 11 de março de 1987, e tornando-se desde então, uma das mais participadas campanhas
de solidariedade existentes no nosso País.

COMO NASCEU O PIRILAMPO
Com o objetivo de elaborar uma canção para a Campanha, foi construído um poema, da autoria de Maria
Alberta Menéres “…Eu conheço um Pirilampo Que vive muito lampeiro Dentro dos olhos da gente…”
A partir desta letra, criou-se o símbolo, a música. Vieram os músicos, os artistas, a televisão, a
comunicação social, os depoimentos de pessoas responsáveis no meio, a colaboração de muita gente
anónima. E assim, esta “mascote” constituiu-se, desde essa altura, como objeto de venda destinada à
angariação de fundos que visem a criação de respostas sustentadas e de qualidade dirigidas à
população com deficiência intelectual e/ou multideficiência.

A IMPORTÂNCIA DA CAMPANHA
O Pirilampo Mágico é hoje um dos maiores símbolos de solidariedade social em Portugal. A causa social
a que está associado – o apoio a crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e/ou
multideficiência – confere a este ícone um estatuto de grande credibilidade e impacto mediático que
muito tem contribuído, através da angariação de fundos, para o sucesso das intervenções que têm sido
desenvolvidas junto destes nossos concidadãos.
O objetivo e o sucesso desta campanha ficariam comprometidos sem a colaboração dos órgãos de
comunicação social, de figuras públicas ligadas aos vários quadrantes da vida nacional, de empresas e,
ainda, da indispensável adesão voluntária de milhares de pessoas. São estas razões para deixarmos
bem claro, o quanto agradecemos a todos os que têm contribuído para esta iniciativa, que serve um
propósito, tão digno e importante, para a prossecução do muito que já conseguimos e conquistámos no
campo dos direitos inalienáveis das pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência.
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LEMA DA CAMPANHA
Pirilampo Mágico: Estamos juntos, pró que der e vier!

Atualmente vivemos tempos que, pela sua natureza, abrangência e impacto incomensuráveis,
apresentam vários desafios à sociedade em geral. Agora mais do que nunca, somos Todos chamados a
participar ativamente na construção de sinergias e a colocar em prol do outro o melhor que há em cada
um de nós. Com determinação e sentido de responsabilidade aprendemos que unidos por uma causa
comum conseguimos chegar mais longe, mais rápido e de forma mais eficaz. A Campanha Pirilampo
Mágico assume-se, neste contexto, como um momento fulcral de inequívoca demonstração de união e
resiliência coletiva! Na verdade, temos agora a certeza de que juntos somos mais fortes, conseguimos ir
mais longe independentemente dos desafios com que nos defrontemos no futuro!

NÚMEROS DA CAMPANHA - 1987/ 2019
Número de pirilampos vendidos – 23 264 139
Número de pin’s vendidos – 2 717 475
Número de t-shirts vendidas – 101 606
Número de canecas vendidas – 199 512
Número de chávenas vendidas – 42 920
Número de sacos vendidos – 129 012

FICHA SÍNTESE

Período de realização - 15 de outubro a 7 de novembro
Locais de distribuição:
Balcões dos CTT;
Superfícies comerciais;
Bancas de rua;
Escolas Públicas;
Outros estabelecimentos autorizados.
Divulgação Televisão, Rádio, Imprensa, Redes sociais e outras iniciativas locais/ regionais.
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SESSÃO DE ABERTURA
14 de outubro, às 15h, Biblioteca Palácio Galveias
Emissão online – streaming nas redes sociais e canal do Youtube FENACERCI.

MATERIAIS EDITADOS
Pirilampo Mágico - 2€
Pin - 1€
T-shirt – 6€
Saco – 2.20€
Caneca – 4€
Chávena de Café – 6€
Livro “Voar com o Pirilampo” – 9€
Livro "Bom Coração, Coração Bom" - 9€
Kit - 0,50€
CD (Carminho e Ney Matogrosso – CPM 2011) - 2€
Oferta ao público!
Foram produzidos rebuçados alusivos à Campanha para oferta ao publico em geral.

DONATIVOS
Pode contribuir, através de realizar um donativo por meio de transferência bancária para o IBAN PT50
003601219910004535486. Após a realização do donativo, o respetivo comprovativo deve ser enviado
para a FENACERCI através do e-mail fenacerci@fenacerci.pt e sempre que solicitado será emitido um
recibo que pode ser incluído na declaração de IRS.
No caso de atribuição de um donativo a uma das Associadas desta Federação deverá entrar em contato
direto com a organização.
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