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Encontro de Empresários
No dia em que completou 30 Anos (25/10/2008) a
CERCIFAF promoveu nas suas instalações

mais um

Encontro de Empresários, no qual participaram cerca de
duas centenas de pessoas, entre as quais se contavam
mais de oitenta empresários. Estes Encontros fazem parte
da

estratégia

empresas

da

e

Instituição

empresários

para

a

divulgação

considerados

de

parceiros

imprescindíveis nos processos de inclusão profissional e
social de trabalhadores com deficiência, ou como afirmou
o Presidente da Direcção da CERCIFAF, Dr. Lino Silva, “ O
Encontro

de

Empresários

é

dos

momentos

mais

importantes e significativos de quantos são promovidos
pela

CERCIFAF.

A

“Homenagem

e

Distinção”

aos

empresários é, para além de justa, o reconhecimento
público da importância que os mesmos assumem na
estratégia

da

formação

e

no

emprego

dos

nossos

estagiários. É com um forte sentimento de alegria que
afirmamos que, até ao momento, homenageamos e
distinguimos com o Troféu criado para o efeito, mais de
sete

dezenas

de

empresários,

e

que

hoje

iremos

acrescentar mais dezanove a este conjunto de empresas
que muito nos honra”.
A mesa da Sessão Solene foi presidida pelo Senhor Dr.
Francisco Madelino, Presidente do Instituto do Emprego e
Formação

Profissional

(IEFP),

em

representação

do

Senhor Secretário de Estado do Emprego e Formação
Profissional e ainda o Presidente da Câmara Municipal de
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Fafe, Dr. José Ribeiro, Senhor José Manuel Dantas, Presidente da Mesa da
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Assembleia-geral da CERCIFAF, D. Fernanda Fidalgo, empresária e Sónia
Fernandes, ex-formanda.
Abriu a Sessão o Dr. Lino Silva que, após saudar os presentes, agradeceu a
colaboração de “todos aqueles que de alguma forma, com o seu contributo a
diferentes níveis, ajudaram a criar e a manter vivo e actuante o espírito desta
instituição, na prossecução dos fins para os quais foi constituída”.
A cerimónia prosseguiu com a entrega de certificados a vinte e três formandos
que concluíram com sucesso as acções de formação profissional no Centro de
Formação e Emprego da CERCIFAF, perfazendo nesta altura o total de duzentos e
uma pessoas com deficiência que se encontram inseridas no mercado de trabalho.
Os certificados foram entregues pelos empresários que os admitiram nas suas
empresas. No final usou da palavra a ex-formanda Sónia Fernanda. Porque os
testemunhos de vida são exemplos a seguir por outras pessoas, publicamos nesta
edição o texto integral que foi lido pela Sónia.
A

cerimónia

continuou

com

a

entrega

do

Troféu

“Homenagem e Distinção” a empresários, instituído em
1998, aquando da celebração dos vinte anos da CERCIFAF.
Foram dezanove os empresários distinguidos nesta Sessão
com este Troféu, juntando-se aos cerca de sete dezenas
que já o receberam anteriormente.
Terminada a entrega dos Troféu interveio a empresária D.
Fernanda Fidalgo.
De seguida usou da palavra o Dr. José Ribeiro, Presidente
da Câmara Municipal de Fafe, que começou por afirmar que “a CERCIFAF é uma
instituição de referência no nosso concelho, na região e no país. Enalteceu o
importante papel desenvolvido pela Instituição, nomeadamente na educação, na
formação profissional e integração de pessoas com deficiência no mercado de
trabalho. Felicitou os empresários e a importância que assumem neste processo
num momento em que o país puxa pelo que de positivo se faz, são exemplos
como estes que ajudam a alterar mentalidades mais negativas que temos.
Terminou felicitando a CERCIFAF por nestes 30 anos ter conseguido realizar, com
sustentabilidade, uma obra notável, mantendo com o Município uma relação
institucional que prima pela clareza e transparência.
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A encerrar a Sessão Solene usou da palavra o senhor Presidente do Instituto do
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Emprego e Formação Profissional que começou por enaltecer o trabalho realizado
pela CERCIFAF, dizendo que “é dos melhores exemplos que temos no país, é
mesmo uma situação de excelência”. Disse das boas referências que já trazia
sobre a instituição fafense, que comprovou e melhor compreendeu a razão da
atribuição de Prémios de Mérito, instituídos pelo IEFP, ganhos por empresários de
Fafe. Agradeceu aos empresários toda a colaboração que têm prestado à
CERCIFAF e teve ainda palavras de apreço para os Directores dos Centros de
Emprego de Fafe e Basto.
O presidente da Direcção da CERCIFAF fez a entrega de uma lembrança ao
Presidente do IEFP, terminado a cerimónia com toda a assembleia a cantar os
“Parabéns a você”, sendo as velas apagadas pelos presidentes dos Órgãos Sociais
da Instituição fafense.
Como é habitual nestes Encontros, seguiu-se um verde de honra, muito
participado pelos convidados.

Intervenção do Presidente da CERCIFAF
Dr. Lino Barros Silva

Exmo. Senhor Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, em
Representação do Senhor Secretário de Estado do Trabalho e Formação Profissional Dr. Francisco Madelino
Exmo. Senhor Presidente do Município de Fafe - Dr. José Ribeiro
Exma. Senhora Fernanda Fidalgo, Empresária
Caríssima Sónia Fernanda, Ex- Formanda da CERCIFAF
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Passam hoje trinta anos da fundação da CERCIFAF - Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe.
Neste dia de aniversário, em nome da Direcção, gostaria de saudar, na pessoa do
Senhor Presidente da Assembleia-Geral, todos aqueles que de alguma forma, com o
seu contributo a diferentes níveis, ajudaram a criar e a manter vivo e actuante o
espírito desta instituição, na prossecução dos fins para os quais foi constituída.
Também

aos

representantes

dos

organismos

públicos,

das

organizações

não

governamentais, das empresas e outras pessoas singulares ou colectivas, públicas ou
privadas, queremos agradecer tudo quanto fizeram e certamente continuarão a fazer
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por esta Instituição que só tem conseguido alcançar os seus objectivos graças às
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parcerias estabelecidas e apoios que nos têm disponibilizado.
O nosso reconhecimento vai ainda para a Comunicação Social, pela forma amiga e
solidária como sempre acolhe e divulga os nossos projectos e iniciativas.
Por fim - e porque os últimos são os primeiros - saudamos particularmente neste dia
as pessoas com deficiências e incapacidades, bem como suas as famílias, que
constituem a razão de ser da CERCIFAF.
A todos vós queremos garantir solenemente que tudo continuaremos a fazer para que
encontrem nesta Instituição as melhores condições do exercício pleno da cidadania, do
respeito pelos inalienáveis direitos à não discriminação, à igualdade de oportunidades
no acesso à educação, à formação profissional, ao emprego, à habitação, ao desporto
e ao lazer.
A CERCIFAF foi constituída por um grupo de pessoas, entre as quais se incluíam pais
de crianças com deficiência e outras que voluntariamente aderiram a esta causa e se
organizaram para criar uma escola que recebesse os seus filhos, já que estes, nos
termos da legislação então existente, não podiam frequentar o ensino regular. Com a
força da razão e os ventos de mudança que a Revolução dos Cravos veio trazer aos
portugueses, começaram a surgir, um pouco por todo o país, organizações como a
nossa para dar resposta a problemas nunca antes resolvidos por insensibilidade de um
Estado autista.
Esta inaceitável injustiça só em Janeiro de 2008 foi eliminada, através de um diploma
legal que, de uma vez por todas, veio terminar com uma aberrante discriminação, ao
determinar que, citamos:
“as escolas ou os agrupamentos de escolas, os estabelecimentos de ensino particular
(…), as escolas profissionais, directa ou indirectamente financiados pelo Ministério da
Educação, não podem rejeitar a matrícula ou a inscrição de qualquer criança ou jovem
com base na incapacidade ou nas necessidades educativas especiais que manifestem”.
Foi preciso esperar 34 anos para fazer cumprir um dos direitos fundamentais
consagrados na Constituição Portuguesa, ao reconhecer e garantir a todos os cidadãos
o direito ao ensino e à igualdade de oportunidades na formação escolar.
Mas apesar desta recente directiva legal, a CERCIFAF não deixará de continuar a sua
vocação de prestar apoio às crianças com Necessidades Educativas Especiais. Passará
a fazê-lo, porém, num quadro de parceria com os Agrupamentos de Escolas, apoiando
alunos, pais e professores, na construção de uma verdadeira escola inclusiva que
todos recebe e atende, diferenciando apenas o que tem de ser diferenciado.
Minhas Senhoras e Meus Senhores
O ano de 2008 ficará registado na história desta Instituição por outros factos de
extraordinária importância. Vamos lançar dois equipamentos de grande qualidade e
indispensável premência e utilidade: Uma Estrutura Residencial para Pessoas com
Deficiência, cuja empreitada teve início no mês de Abril, e o Centro de Actividades
Ocupacionais, cuja construção começou no passado mês de Setembro.
Como tivemos a oportunidade de afirmar, aquando da visita do Senhor Ministro do
Trabalho e da Solidariedade Social para o lançamento da Primeira Pedra do novo
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Centro de Actividades Ocupacionais, estas são duas estruturas fundamentais, onde a
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procura de atendimento assume proporções de grande dramatismo, como nos é dado
constatar pelos inúmeros pedidos que nos chegam um pouco de todo o país.
A construção destas duas estruturas irá exigir grande empenhamento por parte da
comunidade fafense. Estes equipamentos irão ter um custo de cerca de um milhão e
quinhentos mil euros, estando já garantido pelo Instituto da Segurança Social, um
financiamento de setecentos mil euros. A parte restante, ou seja, oitocentos mil euros
terão de ser assegurados pela CERCIFAF.
É uma enorme ousadia avançar para um projecto de construção com esta dimensão
em que cabe à entidade promotora mais de 50% do valor total previsto para a
construção e equipamentos. Este esforço supera largamente as nossas capacidades
financeiras.
Mas, não se infira que o fizemos de forma ligeira e muito menos leviana. Fizemo-lo,
em primeiro lugar, porque era necessário. Mas fizemo-lo, também, alicerçados na
firme e inabalável convicção de que poderemos contar com o apoio de muitas pessoas
públicas ou privadas, singulares ou colectivas que connosco irão estabelecer parcerias
formais ou informais, no sentido de nos ajudarem a materializar o sonho de construir
respostas sociais para receber com dignidade pessoas carentes destes equipamentos.
Dissemos também que estas obras iriam ser concluídas com o apoio e a solidariedade
da comunidade fafense e não só.
Hoje é com enorme satisfação e conforto que podemos afirmar que não nos
enganámos nesta premissa pois já fomos contemplados com dois significativos apoios
financeiros: um a atribuir pelo Município de Fafe, outro por um cidadão fafense, sócio
honorário desta Instituição que, juntamente com a sua Família, sempre nos tem
ajudado a concretizar os nossos projectos mais estruturantes.
Aproveitando a presença nesta Sessão Solene do senhor Presidente do Município de
Fafe, gostaríamos de lhe transmitir a nossa profunda gratidão pela disponibilidade da
Câmara Municipal em apoiar estes equipamentos e dizer-lhe, senhor Presidente,
quanto admiramos e agradecemos o empenho, o carinho e o apreço que V. Ex.ª
sempre manifestou para com a CERCIFAF, tornando-se, talvez, no nosso mais
representativo e empenhado embaixador, pela forma entusiasta e calorosa como
divulga a nossa Instituição nas muitas intervenções que produz em diferentes eventos
realizados no nosso concelho e fora dele, perante individualidades públicas e privadas,
nacionais e internacionais.
Mas os apoios para a construção destas empreitadas continuam a chegar-nos. Uma
empresa fafense, a Nova Extral – Extrusão de Alumínios, ofereceu-nos toda a
caixilharia para as duas obras.
Um significativo e empenhado grupo de cidadãos fafenses constituiu-se em Comissão
de Angariação de Fundos e, a curto prazo, irão promover iniciativas junto da
comunidade fafense e não só, visando a recolha de donativos.
Temos conhecimento que outras organizações, como o Rotary Clube de Fafe, também
se vão empenhar nesta corrente solidária que vai crescendo e ganhando força
conforme vai sendo conhecida.
Mas o ano de dois mil e oito também ficará na história da CERCIFAF porque o nosso
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Centro de Formação e Emprego, para além de comemorar vinte anos, conseguiu
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colocar, até à presente data, duas centenas de pessoas com deficiência no mercado de
trabalho.
Para

os

distraídos

ou

menos

informados,

este

número

poderá

até

parecer

ridiculamente baixo. Porém, ele representa 77% das pessoas com deficiência que
frequentaram acções de formação profissional na CERCIFAF e no final obtiveram
emprego. A grandeza destes números só se obtém quando comparados com a média
nacional para o emprego de pessoas com deficiência, a qual não ultrapassa os 21%,
segundo documentos produzidos pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.
A simples constatação desta evidência remete-nos para a Sessão Solene que aqui nos
reuniu. O Encontro de Empresários é dos momentos mais importantes e significativos
de quantos são promovidos pela CERCIFAF. A “Homenagem e Distinção” aos
empresários é, para além de justa, o reconhecimento público da importância que os
mesmos assumem na estratégia da formação e no emprego dos nossos estagiários. É
com um forte sentimento de alegria que afirmamos que, até ao momento,
homenageamos e distinguimos com o Troféu criado para o efeito, mais de sete
dezenas de empresários, e que hoje iremos acrescentar mais dezanove a este
conjunto de empresas que muito nos honra.
Todos temos consciência das dificuldades actuais na obtenção de emprego. Empregar
pessoas com deficiência nunca foi, não é e nunca será fácil. Diversas razões justificam
esta afirmação. Curiosamente ou talvez não, os nossos formandos continuam a ser
contratados, na maior parte dos casos, pelas empresas onde realizaram os estágios. E
esta atitude diz muito sobre a responsabilidade social dos empresários do nosso
concelho e limítrofes. Mas os nossos empresários não se limitam a oferecer o
emprego, como ainda tudo fazem para que o mesmo se torne duradouro. Só quem
conhece de perto as atitudes de carinho, de amizade, de compreensão, de tolerância,
enfim de solidariedade, assumida na sua mais pura acepção, é que poderá
compreender os motivos que levaram a CERCIFAF a instituir o troféu com que
homenageia e distingue os nossos empresários.
Na parceria tripartida, de que fazem parte a CERCIFAF e os Empresários, falta referir o
terceiro parceiro, constituído pelos Centros de Emprego de Fafe e de Basto, cuja
relação e colaboração tem sido fundamental para o sucesso da elevada taxa de
empregabilidade das pessoas com deficiência.
Por tudo isto acreditem que é um privilégio para a CERCIFAF a realização desta
cerimónia. Termino agradecendo a todos quantos se dignaram aceitar o nosso convite
para estarem presentes nesta Sessão Solene, honrando-nos com a vossa presença,
num dia de festa para todos nós.
Obrigado
Fafe, 25 de Outubro de 2008
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Intervenção da ex-formanda
Sónia Fernanda

Exmos. Senhores
Chamo-me Sónia Fernanda e tenho 33 anos.
Andei na escola até aos 14 anos e até aos 20 anos a minha vida decorreu
normalmente. Aos 20 anos adoeci e a minha vida mudou completamente.
Passei a isolar-me, não queria sair de casa, e só queria morrer.
Estive internada durante um mês e meio numa casa de saúde e vim de lá ainda pior.
Foi uma fase terrível na minha vida.
Uma médica do Centro de Saúde Mental de Braga aconselhou a minha mãe a contactar
a CERCIFAF e foi assim que vim para cá.
A princípio custou-me muito, arranjava sempre motivo para não vir, mas na CERCI
tiveram muita paciência comigo e fui recuperando a pouco e pouco.
Já numa fase um pouco melhor, iniciei a formação profissional, começaram a dar-me
mais tarefas e a exigir-me maior responsabilidade. Houve momentos que não foi fácil
e que me apeteceu desistir.
Agradeço aqui muito a ajuda que me foi dada por muita gente mas em particular a
minha amiga Paula e em relação aos meus problemas à Dr.ª Leonor e ao Dr. Luís
Roque, psicólogos da CERCIFAF.
Quando me foi proposto ir para um estágio para a Escola E.B. 2, 3 de Arões, foi um
misto de alegria (a ideia de vir a ter um emprego como auxiliar de educação) e de
preocupação (será que ia conseguir?).
Mas na escola quer os colegas quer todas as pessoas do Directivo foram e são muito
minhas amigas. Em especial agradeço à Dr.ª Isabel, Presidente do Directivo, que me
apoiou muito.
Quando me vou abaixo, tenho sempre apoio da CERCIFAF, de vez em quando o Dr.
Luís ou a Dr.ª Graça vão-me buscar à Escola no meu intervalo do almoço, faço uma
visita e mato as saudades de todos os da CERCI (colegas e monitores), estou uma
hora e meia e levam-me de novo à Escola, mesmo agora que já estou contratada.
Na altura do concurso para ficar no quadro da escola, até sair o resultado foi outra
semana de angústia. No dia que saiu o resultado e fiquei contratada, foi um dos dias
mais felizes da minha vida.
A vida continua, uns dias bons e outros menos bons mas confiante e feliz.
Agradeço a todas as pessoas que sempre estiveram do meu lado e sei que posso
continuar a contar com elas. Agradeço também à minha mãe a ajuda que sempre me
deu.
Obrigada e Muitos Parabéns à CERCIFAF
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Intervenção da Empresária
Fernanda Marinho

Exmo Senhor Presidente da Direcção da CERCIFAF
Exmo Senhor Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional
Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fafe
Caríssima Ex-Formanda da CERCIFAF
Exmos Dirigentes e Colaboradores da CERCIFAF
Senhoras e Senhores Empresários
Minhas Senhoras e meus Senhores
Foi com muita honra que aceitei o convite da CERCIFAF para estar presente nesta
cerimónia, e mais ainda pelo facto de me convidarem para dizer algumas palavras em
nome dos Empregadores que colaboram com esta Instituição.
Espero estar à altura de mais este desafio, embora sinta que é uma situação bastante
arriscada.
Quero começar por felicitar o trabalho da CERCIFAF ao longo dos seus 30 anos de
história e dar-lhe os parabéns pela qualidade da sua Obra Social.
Mas quero também enaltecer a forma cuidadosa e séria como desempenha a sua
missão
– de formar e empregar as pessoas que têm menos condições para conseguir o
emprego;
– de trabalhar em parceria com as empresas e de acompanhar e resolver os
problemas e dificuldades que vão surgindo;
– de envolver e implicar todos os agentes nesta tarefa de integração social e
profissional das pessoas com mais dificuldades.
É por essa razão que aqui estamos hoje, e penso que os Empresários da nossa região
têm demonstrado a sua Responsabilidade Social.
Também é necessário dizer que os empregadores têm sido solidários com o trabalho
da CERCIFAF, apoiando favoravelmente a Instituição nos seus projectos e actividades.
E com esse apoio sabemos que beneficiam os jovens e adultos e todas as pessoas que
deles precisam.
No que me diz directamente respeito, confesso que foi com alguma surpresa que
recebi a informação de que a Fernanda Marinho, LDA, mais conhecida por
GRANIMARCO - empresa que aqui represento – iria ser distinguida nesta sessão
pública, como uma empresa que mantém “boas práticas” na integração de pessoas
com deficiência.
Como empresária, sinto-me muito feliz por verificar que a actividade empresarial
também é apreciada pelo sector social. E o facto de tantas e tão prestigiadas empresas
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área social, deixa-me ainda mais orgulhosa.
Como certamente sabem, a GRANIMARCO é uma empresa de transformação de
granitos e pedra, e nela temos 3 pessoas encaminhadas pela CERCIFAF.
Porque passo menos tempo nesta empresa, tive naturalmente de me inteirar mais de
perto sobre as qualidades destes trabalhadores para poder dar o meu testemunho,
embora soubesse que estavam bem enquadrados.
E em relação aos funcionários que temos da CERCIFAF, podemos dizer o seguinte:
– O Armando está na GRANIMARCO há sensivelmente 3 anos, o Carlos há 1ano e meio
e o Serra há um ano.
– Trata-se de pessoas com uma educação de realçar e boa capacidade de adaptação
ao ambiente de trabalho, contribuindo para que exista um ambiente saudável.
– Cumprem com prontidão e eficiência as tarefas que lhes são pedidas, existindo
naturalmente algum cuidado na escolha das mesmas.
– São funcionários com bom desempenho profissional e com excelente pontualidade e
assiduidade.
– No que respeita ao Armando e ao Carlos, não esquecendo o Serra mas com o qual
temos ainda pouca experiência, são pessoas dos quais temos a melhor das opiniões,
pois desenvolvem bem os seus trabalhos, evoluem de forma muito satisfatória,
demonstrando até interesse por contribuir com ideias para o melhor funcionamento da
empresa.
– Da nossa parte, esperamos estar à altura de contribuir para a formação e para o
futuro destes nossos colaboradores, e tanto os responsáveis como os seus colegas de
trabalho têm ajudado a criar uma boa relação e integração destes colaboradores, tanto
a nível social como laboral.
Resta apenas dizer que, depois da primeira experiência com o Armando, ficámos mais
abertos e disponíveis para incluir outros jovens da CERCI porque demonstraram que
eram capazes.
Por isso, hoje, tanto eu como os meus principais colaboradores, conhecemos melhor
as suas capacidades e conhecemos também melhor as suas necessidades. Com o
apoio dos técnicos da CERCIFAF não teremos qualquer receio de criar novas
oportunidades e de enfrentar os problemas com os quais não sabemos lidar.
E é tudo quanto posso dizer nesta cerimónia tão interessante.
Uma vez mais, e para finalizar, os meus parabéns a todos pelo excelente trabalho e
desempenho, e os meus parabéns à CERCIFAF pela brilhante e prestigiada história
institucional.
Bem hajam
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Homenagem e Distinção de Empresários
Instituído em 1998, aquando da celebração dos vinte anos da CERCIFAF, o Troféu
que Homenageia e Distingue os Empresários, foi criado pelo Projectista Carlos
Santana, membro dos Órgãos Sociais da nossa Instituição.
Os atributos fundamentais que nos levam a distinguir estes Empregadores
radicam fundamentalmente nos seguintes critérios:
A - Porque os consideramos:
•

Parceiros institucionais, pela relação implicativa
nos objectivos; pela vinculação a um protocolo
de

formação;

ou

pela

sustentação

de

um

contrato de trabalho negociado;
•

Parceiros

económicos,

resultados

-

de

pela

implicação

rendimento

nos

produtivo

e

rendibilidade das capacidades de trabalho - ao
longo do processo de formação;
•

Parceiros sociais, pelo envolvimento que criam
em torno da sua acção social;

•

Parceiros políticos, pela intervenção e testemunho das suas práticas,
contribuindo para que, com a sua presença e exemplo, com a sua
divulgação e através dos suas práticas, se possam abrir caminhos novos
para as políticas sociais neste sector da Reabilitação.

B - Porque os consideramos:
•

Promotores de "Boas Práticas" no âmbito da Formação e Emprego das
pessoas com deficiência.

•

Agentes imprescindíveis e influentes no processo de integração sócioprofissional:


Imprescindíveis porque são a chave sem a qual não se abrem portas;



Influentes

porque

deles

irradia

a

mensagem

que

toca

outros

empregadores, criando um efeito multiplicador ao nível da comunidade
sobre as capacidades e o valor das pessoas com deficiência.
A atribuição do Troféu é da inteira responsabilidade da Direcção da CERCIFAF.
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CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS E UNIDADE RESIDENCIAL

Institucional

Câmara de Fafe apoia CERCIFAF em trezentos
mil euros
Na reunião da Câmara que teve lugar no dia 23 de
Outubro de 2008, foi deliberado conceder a verba
de 300 000 euros à Cooperativa de Educação e
Reabilitação

de

Crianças

Inadaptadas

de

Fafe

(CERCIFAF) como apoio à concretização de dois
importantes projectos que estão a ser levados a cabo por aquela instituição, (…)
cujo custo total ultrapassa os 1,5 milhões de euros e deverá ficar concluído
dentro de um ano.
O apoio da autarquia será pago em 2009, no âmbito de um protocolo em que a
CERCIFAF deve ficar obrigada ao acolhimento prioritário de pessoas do concelho
de Fafe, bem como ao emprego de residentes na área do município.
Nesta mesma reunião foi também aprovado um Voto de Louvor ao industrial
fafense José Albertino Silva (Lucas) pelo donativo de 300.000 euros que concedeu
à CERCIFAF para as mesmas obras.

CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS E UNIDADE RESIDENCIAL

CERCIFAF RECEBE 600.000,00 EUROS
No discurso que proferiu aquando do lançamento da Primeira Pedra do novo
Centro de Actividades Ocupacionais, o Presidente da Direcção da CERCIFAF, Dr.
Lino Silva, tinha afirmado que “era uma enorme ousadia avançar para um
projecto de construção com esta dimensão (um milhão e quinhentos mil euros)
em que mais de 50% do valor total previsto para a construção e equipamentos
terá de ser suportado pela Instituição. Este esforço disse, “supera largamente as
nossas capacidades financeiras”. E acrescentou, “mas não se infira que o fizemos
de forma ligeira e muito menos leviana. Fizemo-lo, em primeiro lugar, porque era
necessário. Mas fizemo-lo, também, alicerçados na firme e inabalável convicção
de que poderemos contar com o apoio de muitas pessoas públicas ou privadas,
singulares ou colectivas que connosco irão estabelecer parcerias formais ou
informais, no sentido de nos ajudarem a materializar o sonho de construir
respostas

sociais

para

receber

com

dignidade

pessoas

carentes

destes

equipamentos.
Dissemos também que estas obras iriam ser concluídas com o apoio e a
solidariedade da comunidade fafense e não só”.
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Na Sessão Solene do Encontro de Empresários, Lino Silva voltou a recordar o que

Institucional

então tinha dito, dado que, entretanto, a CERCIFAF tinha sido contemplada com
um donativo e um subsídio, ambos no valor de trezentos mil euros cada, sendo o
primeiro atribuído pelo Sócio Honorário da CERCIFAF, Senhor José Albertino Silva
e família e o outro pela Câmara Municipal de Fafe. São duas enormes ajudas para
a construção destes equipamentos.
Mas também disse que a Empresa Nova Extral – Extrusão de Alumínios, de Fafe,
irá oferecer todo o alumínio para as duas obras.
Por sua vez o Rotary Clube de Fafe, também se vai “empenhar nesta corrente
solidária que vai crescendo e ganhando força conforme vai sendo conhecida,
como acontece com um significativo e empenhado grupo de cidadãos fafenses
que se constituiu em Comissão de Angariação de Fundos (CAFCERCI) e que, a
curto prazo, irão promover iniciativas junto da comunidade fafense e não só,
visando a recolha de donativos”.

NOVO CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

CONSTRUÇÃO EM CURSO
Tiveram início no dia 1/09/2008, as obras para a construção do novo CAO Centro de Actividades Ocupacionais da CERCIFAF.
Este equipamento está a ser construído na freguesia de Fornelos e irá ter
capacidade para receber trinta utentes. O custo total do edifício, incluindo
equipamentos, projecto técnico, fiscalização e coordenação de segurança em obra,
irá alcançar o montante de 930.269.00 euros, recebendo a CERCIFAF, no âmbito
do Programa PARES, a quantia de 390.265,00 euros.

Novo Centro de Actividades Ocupacionais
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Como noticiamos na edição anterior, estamos também a construir o Lar

Institucional

Residencial, obras que, em conjunto, ultrapassam o milhão e meio de euros. No
somatório

dos

custos

das

duas

empreitadas,

caberá

à

CERCIFAF

a

responsabilidade de suportar 798,677,00 euros, pois a comparticipação do PARES
é, para os dois equipamentos, de 701.835,00 euros.
Prevê-se que o Lar Residencial inicie a actividade em Fevereiro de 2009 e o CAO
receba os primeiros clientes em Novembro de 2009.

Centro de Recursos

Centro de Recursos e Formação da CERCIFAF

TALC - TESTE DE AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM
NA CRIANÇA
No dia 11 do corrente mês teve lugar na CERCIFAF uma acção de formação sobre
a utilização do TALC. Estiveram presentes mais de duas dezenas de técnicos (as
inscrições foram limitadas considerando o carácter prático deste tipo de
formação), entre educadores de infância, professores do 1º Ciclo do Ensino Básico,
terapeutas, psicólogos e outros.
O TALC foi criado por Eileen Sua-Kay e Maria Dulce Tavares, duas terapeutas da
fala e professoras da Escola Superior de Saúde de Setúbal e do Alcoitão,
respectivamente.

Este

teste

nasce

da

necessidade

sentida

por

diversos

profissionais (terapeutas da fala, professores, educadores e outros profissionais
que lidam com crianças) de ter um instrumento de avaliação criado para a
população portuguesa e não apenas uma tradução de outros testes existentes
para a língua inglesa.
Tem como objectivos: identificar crianças que estão abaixo dos seus pares de
idade na capacidade linguística, determinar pontos fortes e fracos da capacidade
linguística de cada criança e verificar a eficácia da intervenção terapêutica.
Também pode servir de rastreio de dificuldades de linguagem podendo ser
aplicado quando se suspeita de problemas nesta área.
O TALC é indicado para crianças entre os 2 anos e meio e os 6 anos, com um
tempo de aplicação compreendido entre os 30 e os 45 minutos. Avalia as
componentes de compreensão e expressão da linguagem nas áreas da semântica
(vocabulário, relações semânticas e frases absurdas), morfossintaxe (frases
complexas

e

constituintes

morfossintácticos)

e
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comunicativas). Serve de rastreio de dificuldades de linguagem podendo ser

Centro de Recursos

aplicado quando se suspeita de problemas de linguagem, já que é um teste
complementar que, por si só, não faz um diagnóstico.
A formação foi orientada pelas Terapeutas da Fala, Dras. Sofia Mendes Fernandes,
Ivone Cunha e Orlanda Costa, técnicas da CERCIFAF, e teve como objectivos:
identificar e descrever as áreas do desenvolvimento da linguagem aferidas no
TALC, descrever a forma de aplicação e cotação e demonstrar a aplicabilidade do
teste na detecção de prováveis perturbações de linguagem.
De realçar que estes testes de avaliação da linguagem foram adquiridos pela
Junta de Freguesia de Fafe e, posteriormente, colocados à disposição dos
profissionais ligados à educação que os desejem utilizar na avaliação dos seus
alunos.

PEDESTRIANISMO

Centro de Act. Ocupacionais

II Marcha Internacional do AZIBO
Provenientes das mais diversas regiões
do

país,

cerca

de

quatrocentos

caminheiros reuniram-se em Macedo de
Cavaleiros, num sábado de Outubro de
pouco calor e algum sol, para juntos
percorrerem

os

10

Kms,

numa

organização do grupo GEMA.
Com

eles

estavam

“Os

Apanha

Pedrinhas”, grupo de caminheiros do CAO da CERCIFAF, também eles defensores
e apreciadores da natureza.
Como companheiros de trajecto, tiveram também, uma imensidão de carvalhos e
as águas do rio Azibo que em muito contribuíram para a beleza desta marcha.
No final, esperava-se a tão cobiçada Feijoada Comunitária (cada caminheiro,
poderia ou deveria levar um ingrediente para contribuir para a mesma (latas de
feijão, chouriço, carnes,…) onde eram esperados momentos de descontracção,
convívio, lazer e boa disposição.
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Centro de Competências

CENTRO DE COMPETÊNCIAS EM TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Workshop de quadros interactivos na Escola
Profissional de Fermil
O Centro de Competências em Tecnologias Educativas da CERCIFAF e a Escola
Profissional de Fermil, Celorico de Basto, levaram a cabo dois Workshops sobre
quadros interactivos, nos dias 8 e 15 de Outubro de 2008.

As sessões de formação foram desenvolvidas e realizadas por este Centro de
Competências nas excelentes instalações da Escola Profissional de Fermil.

A formação, que contou com 30 participantes, desenvolveu-se em duas sessões
de apresentação do Quadro Interactivo SMART Board e principais funcionalidades
do software SMART Notebook 10.

CERCIFAF INFORMATIVO
Rua 9 de Dezembro, n.º 99
Monte de S. Jorge
4820-161 FAFE
Tel.: 253 490 830 Fax.: 253 490 839 E-mail.: cercifaf@mail.telepac.pt
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