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Destaque

CERCIFAF

Assembleia-Geral
Vai ter lugar no dia 28 de Março de 2009, pelas 09:00 horas, na Sede da Instituição a
Assembleia-geral Ordinária para entre outros assuntos, apreciar e votar o Relatório de
Actividades e Contas referente ao ano de 2008.
As

assembleias-gerais

constituem

momentos

particularmente

importantes

no

funcionamento das empresas ou organizações quaisquer que sejam as actividades que
desenvolvam. Permitem aos membros que a constituem uma excelente oportunidade para
tomarem conhecimento dos principais actos de gestão e funcionamento que se verificaram
ao longo do ano anterior.
Para além de um direito dos membros, a participação nas assembleias também se constitui
num dever na medida em permitem, no local e em momentos próprios, obter informações,
esclarecimentos bem como questionar as opções e decisões dos Órgãos Sociais,
nomeadamente quanto ao cumprimento ou não do Plano de Actividades e Orçamento
aprovados para o exercício do ano em referência.
Constituem, ainda, espaços de partilha e discussão de outros assuntos que poderão estar a
causar preocupação de todos os cooperadores face ao contexto actual.

Centro de Emprego e Formação Profissional

Qualific@ 2009
A convite da Delegação Regional do Norte do Instituto do
Emprego e Formação Profissional, o Centro de Emprego e
Formação Profissional da CERCIFAF participou na 2ª edição da
Qualific@ - Feira de Educação, Formação, Juventude e
Emprego, que se realizou na Exponor durante os dias 12 a 15
de Fevereiro/09.
No espaço destinado à Reabilitação, estiveram presentes o
CEFPI – Centro de Educação e Formação Profissional
Integrada e o CRPG – Centro de Reabilitação Profissional
de Gaia, Centros de Gestão Participada do IEFP.
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Tendo como tema central "Criatividade e Inovação através

Destaque

da Educação e da Cultura", esta feira contou com a
presença de várias empresas e instituições, públicas e
privadas, entre as quais que se encontravam distribuídas
por dois pavilhões.
No stand da CERCIFAF foram colocados dois painéis com
informação relativa aos ciclos de desenvolvimento da
Instituição, focando as temáticas que constituíram linhas
de orientação e de força que decorreram ao longo dos
trinta anos de existência desta ONG.
Num outro painel estavam registados os resultados de
vinte anos de Formação Profissional, tantos quantos tem o
CFE – Centro de Formação e Emprego da CERCIFAF. Apresentamos essencialmente
informação institucional e resultados ao nível da formação-emprego, animando as sessões
expositivas com produtos multimédia, devidamente organizados e preparados para este
certame. Divulgámos algumas das “Boas Práticas” que são reconhecidas à Instituição na
relação com as empresas, empresários e comunidade local, actores indispensáveis para o
sucesso no emprego de pessoas com deficiência que os números constantes no painel
evidenciavam. Constatámos que as actividades e práticas da CERCIFAF eram já
reconhecidas por alguns visitantes, neste nível regional, e por parte dos educadores e
formadores verificamos sobretudo um interesse por formação especializada.

U
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Uma cena digna de registo: Um pai com uma filha de 17 anos, em cadeira de rodas,
prestes a terminar o 9º ano que frequenta na escola oficial, no Porto, perguntava-nos o
que havia de fazer agora para que a sua filha conseguisse adquirir competências
suficientes para aceder ao emprego? Naturalmente que lhe indicamos algumas instituições
promotoras de acções de formação, através do qual poderia resolver este problema. Porém,
o Senhor respondeu-nos do seguinte modo: “Tenho 1500 metros de terreno no Porto e
dou-os à CERCIFAF para fundar uma CERCIFAF no Porto”…

Emprego e Formação Profissional

Centro de Emprego e Formação Profissional

Apesar da crise…
Numa altura em que se verifica no Vale do Ave, região onde o concelho de Fafe está
inserido, uma das mais elevadas taxas de desemprego do país, é reconfortante constatar
que os formandos do CEF - Centro de Formação e Emprego da CERCIFAF continuam a
obter colocação nas empresas da região.
Durante os meses de Janeiro e Fevereiro foram contratados seis jovens de ambos os sexos:
quatro com contratos sem termo; um contratado a termo certo e um outro através de
contrato de prestação de serviços. A esta lista poder-se-á ainda juntar mais um formando
que, tendo frequentado a formação com sucesso, adquiriu competências que lhe
permitiram firmar com a empresa um protocolo no âmbito da Portaria n.º 432/2006, de 03
de Maio de 2006.
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Por força das alterações que se operaram na formação profissional de pessoas com
deficiência, os Centros de Formação têm sentido dificuldades em adaptar a legislação
produzida no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano, às situações concretas
das pessoas com deficiências e incapacidades. Impõe-se algumas alterações aos
Regulamentos Específicos na sequência das recomendações que sobre esta matéria já
foram transmitidas às entidades que superintendem nesta área. A não ser assim, poderão
ficar em causa princípios de equidade que a história recente do país veio conferir às
pessoas com deficiência.
De salientar a importante e decisiva participação neste processo dos empresários que
continuam a receber nas suas empresas os formandos oriundos do Centro de Formação da
CERCIFAF. Numa demonstração clara de que acreditam nas capacidades dos jovens que
fizeram estágio nas suas empresas, não tiveram receio em os contratar numa altura em
que só se ouve falar em despedimentos. São atitudes como estas que nos reforçam a
convicção de que o emprego de pessoas que apresentam limitações funcionais pode ser
ultrapassado desde que as estratégias de inclusão e acompanhamento funcionem de forma
articulada. Também os Centros de Emprego de Fafe e Basto têm contribuído com o seu
empenho para que o Centro de Formação e Emprego da CERCIFAF continue a apresentar
das mais elevadas taxas de inclusão socioprofissional do nosso país.

Institucional

CERCIFAF

Intercâmbio internacional
Um grupo constituído por doze jovens, de
ambos os sexos, pertencentes às Unidades
Centro

de

Educação

e

Reabilitação,

Centro de Formação e Emprego e Centro
de Actividades Ocupacionais, todas da
CERCIFAF, acompanhados por três técnicos
da Instituição, participaram num intercâmbio
sociocultural com a associação AFANIAS –
Asociación

Pro

Personas

com

Discapacidad Intelectual, com sede em
Madrid, Espanha. Este projecto cuja ideia central era a de “CONHECER OS NOSSOS
VIZINHOS”, tinha como principal finalidade estabelecer contactos com outras pessoas com
deficiência do país vizinho, a fim de conhecer quais os seus interesses e motivações,
formas de trabalhar e de ocupar os tempos livres e ainda visitar os principais lugares
turísticos, históricos e culturais da capital espanhola e arredores.
Para além da visita a locais como o Palácio Real, Catedral de Madrid, Plaza Mayor, Jardim
do Retiro (onde se encontra o Palácio de Cristal), os participantes no intercâmbio
deslocaram-se a Toledo e Segóvia, duas cidades que fazem parte do Património da
Humanidade, onde tiveram a oportunidade de visitar sítios de grande interesse histórico e
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cultural. A visita ao estádio Santiago Bernabeu e ao museu do Real Madrid, também foram

Institucional

incluídas no programa de visitas preparado pela organização madrilena.
A constituição do grupo de jovens que participou no intercâmbio obedeceu a critérios de
igualdade de género pois a associação espanhola também faz atendimento a pessoas de
ambos os sexos. Da comitiva espanhola fizeram parte quinze jovens que, durante uma
semana, conviveram diariamente com os seus colegas portugueses.
O projecto permitiu, ainda, a obtenção e aquisição de novas competências, como ficar a
conhecer hábitos e costumes de um povo tão igual e tão diferente, bem como adquirir e
desenvolver o conceito de cidadania europeia, como estratégia para melhorar a autoconfiança e auto-estima que a participação nestas actividades sempre proporcionam. Aos
jovens

portugueses

e

espanhóis

foi

estimulada a participação, a promoção da
cidadania

e

outras

realidades

que

lhes

permitiram aumentar a sua tomada de
consciência enquanto cidadãos europeus.
O intercâmbio decorreu entre os dias 09 e
16 de Fevereiro de 2009 e foi co-financiado
pelo Programa Juventude em Acção,
através

da

Agência

Nacional

do

Programa Juventude em Acção. Este
programa tem como objectivo promover o
sentido activo de cidadania, solidariedade e
tolerância

entre

os

jovens

europeus,

envolvendo-os na construção do futuro da
Europa.
As actividades em Espanha realizaram-se e
concretizaram-se tendo sempre presente as
necessidades e interesses dos jovens que
foram

antecipadamente

preparação

dos

projectos

envolvidos
português

na
e

espanhol.
Para muitos dos jovens portugueses, o intercâmbio permitiu ainda viajar em meios de
transporte que nunca antes tinham utilizado. A viagem de ida e volta foi efectuada em
avião, já na capital madrilena utilizaram o metropolitano, novidades para muitos e que
geraram situações novas que foram vivenciadas de formas diferentes pelas pessoas que
fizeram parte da comitiva.
Se tudo decorrer normalmente caberá à CERCIFAF receber os jovens e técnicos da
AFANIAS no próximo mês de Julho, retribuindo não só o excelente acolhimento que foi
proporcionado à comitiva fafense, como ainda servirá para rever as amizades que se
estabeleceram e constituirá ainda uma oportunidade para mostrar aos nossos amigos
espanhóis as maravilhas naturais e arquitectónicas, bem como a gastronomia e a
hospitalidade da gente e da nossa terra e região Norte do país.
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CERCIFAF

Institucional

Lar Residencial
Está praticamente construído e pronto para entrar em funcionamento o Lar Residencial.
Neste momento decorre a fase final da empreitada, prevendo-se para o início de Março a
recepção provisória da obra.
Seguem-se as formalidades habituais (testes, inspecções e outros) até que nos seja
concedida a licença de habitabilidade do edifício para, de imediato, se montarem os
equipamentos (mobiliário) de TV e vídeo, pequenos electrodomésticos, decoração,
utensílios de cozinha, têxteis para o Lar, etc.
Não havendo ainda uma data definida, a inauguração poderá vir a ter lugar no dia 25 de
Abril, data que também simboliza o fim do “cativeiro e da escuridão” em que viviam muitas
das pessoas com deficiência.

Desporto

Clube Desportivo

CERCIFAF vence campeonato nacional
Teve lugar no dia 24 de Janeiro de 2009, em Montemor-o-Velho, o Campeonato de
Portugal de Cross Longo, prova que o Clube Desportivo CERCIFAF venceu e conseguiu a
proeza de conquistar esta prova em onze das treze edições já realizadas.
A equipa da CERCIFAF foi constituída pelos atletas António Soares, Armando Pereira,
Manuel Rocha, José Silva e Nuno Moreira.
De salientar que na presente época desportiva, esta é a terceira vitória consecutiva da
equipa fafense, ou seja, venceu os três Campeonatos Nacionais que a ANDDI –
Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Intelectual, já
levou a efeito.
De destacar, no desporto adaptado, as excelentes prestações das irmãs Cristina e
Esmeralda Pires (1º e 2º lugares) e Margarida Leite (3.º) bem como o segundo lugar
para João Freitas.
Na categoria de Juniores (masculino) também o atleta José Manuel Sampaio obteve um
excelente 2º lugar.
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Institucional
MISSÃO  VALOR
A missão da CERCIFAF consiste em apoiar a participação e
(re)integração na vida social e profissional das pessoas com
deficiência, através de um conjunto integrado de acções e serviços
de elevada qualidade e valor.
Enquanto centro de recursos, a CERCIFAF presta serviços às pessoas
com deficiência e disponibiliza apoio às famílias, às empresas e
instituições, procurando responder aos desafios do presente e do
futuro com estratégias de inovação e de competitividade
permanentes.

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.: geral@cercifaf.pt
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